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 وعلا تت ماه و ًأطخلاىف بيعلا املا هنع ولال نشيلاو هنت قداي..

 تابجوم نم انظفحا هللا ) باعتاب لب ةعرسب لوزت الف قمل ةيفاثملا |

 هيفاه-وامدقلا هيفلزامب انذخاؤنالو نايصعلاو ةلفغلاو نايسنلاو أطملا

 اذلو هلاوحاو هلاعفاو هلاوقاف بيعلانع ولحم ال رشبلاو رسثب انناف ]قلا

 فلاحام هيفناكنا ةلاسرلااذه هنوحامناهلاب ضولخ ديعلا اذه لوس

 هنمةريثكف التخا حولي سيلا مالك ناذ بحب سيل وهنع تعجر دقف قحلا

فلا ةيلح هتنازو لطحلاا نع ىأرلا ةلاصا هتئاص ىذلا اذنم
 لطلاىذل لض

 ةباست مللاقالا ةمالغ كلذ ناكناو فدتسم وهف فلأن ىدصت نم لك

 اوريسو فاستعالا نيعب اورظن النا فاصنالا لهانم وجرملاو مهلاعتلا

عجب نم غارفلا عقودقو + لقلاوهسديف عقوام ميشلا نس
 هبينرتورثالا اذه 

 كلملاهّللان وعب * راهضملا ىهتنم ىلإ يلق ىهتناو هبكرتنم لحاام دقعو

 3 عل نم ثلاثلاثلتثلا نم لوالا رشعأا وهو دحالا موب * رافغلا

 دقعلا نم *رشاعلا ارشعلا نم سماحخللارسشعلا نم لوالا فصننم سماملا

ةلحرلاو ةيوشلا ةرسفلانم * ىناثلا فلالا نم لوالا
 ىزاهيلع+ةيدج-الا 

 دوجولا ماظن مادام * ماظعلاهل آوءا ركلاهءاهصاعمتايصلا ماا وت ايلستلا

 «نيقيلاو قا .لهادوج و تاكربب ةماقءاقو ٠ نيضرالا نوكسو تاكرح

 *« دشانف شنت هكشمان دئامب قاب * ملاع نيرد ىوزا دنام نات دك سك نأ

 ؟« دش امذ كيرخآ ناشيازانم ديما + بالط ىارب هلاسر نيا نوج قح

 ارهاظ و ارخآو ال واهلي دجلا + باهولا كلما هتان وعب باتكلامت

 ميجا ةيعحو هلاودتحم ننس ل عا لصو انطابو

 * ىتابولا فراغا ىلا بوسنملا * قورفلاب موسوملا باتكلااذه عبط مت

 * قحملا ليعمسا ميشلاب مانالا نيب روهشملا + ىنارمصلا ققحلا لضافلاو

 ةيناؤعلا ةيفاععلا ةكرشلا ةعبطم ىف قالاو ىلا هفطاب ىلاعت هللادفطلا

 فلاو ةئامالثو مثع ةئمل رينا رفص طساواى



 576 ل
 مدقتام قذ لب ناهعن و ىل نيب ( قرفلا ( نادلئلارئاس ىلا ىناثلاو ) [سوديلع
 هزي و مدخلا ىلع :قلطت :تاذلا نال. صخششلا نم :معا تاذلا نا نييقلاو ثاذلا نيب ( قرفلا ) من ولاق لالا ناصاو لب اول اق نيهلا تاحصاف ( لباولاق مكب رثثسلا ) ىلاعتهلوةثالذ ىبع لدي هدكعب علو : تاياهتامأو
 اي سلارو ثيل نب (يقاوقلا) مسجلا ىلع الا قاطيال نمستلا و
 هلر ادملا ىف اذك هيلا فيضاام مك ذخأي اذكو قلاب ريرحصلا ىف لمعتسي طعسلا و ) هيلا فيضاام مح نخأداو نانسللا سرعت ىلع كلمتان
 مسللا لصف وه رسكلا نا عطقلاو رسيكلا نيب ( قرفلا ) ةيهابملا ريبغت ليوحتلاو ةئيهلا رييغت فيرصتلا نأ لب ولاو فيرصتلا نيب ( ق رفلا )
 ١- لصف وه عطقلاو هيف همج ذوفت ريغنم ىوق مفاد عفدب بلصلا
 سلا وه ناكملا نا زيللاو ن اكملا نيب ( قرفلا ) .هيفيرخا مسج ذو
 غارفلا زيللاو ) ىوحلا مسجانم رهاظلا مطسسلا ساملا ىواملا نطاببلا
 نيلئاقلا دنع هل ناكمال هنا عم ازيح ررسملا اوتنثاذا ناكملا نم ,عأ وهف الثم ءاللل زوكلا لخادك ءالخ ناكل هلغشب ملول ”ىذلاب ل وغثملا مهوتملا
 هتفرف لاعب هلال ماسج الاب قرفتلاو مالكلاب قارتف الا نا ىباطملا ع قرفتلاو قارفالا نيب ( قرفلا ) نانداريم امه ليقو راخإلا فاش
 لو 1 دج سحب د 239 اسملا سيرسل وادع نأ ءاضغبلا و ةوادعلا نيب ( قرفلا ) ان وق دجنالو سانلا لأس ىذلا وه يكسو ) ساتلا ل اسلالو هيفتام هدتعو تادف هل سيل نم حر ةفينح ىبا دنع ريقفلا نا نيكسملاو ريقفلا نيب ( قرفلا ) قرفتف هتقرذو قرفاذ
 ساعنلاو ةنسلانيب ( قرفلا ) معاناطلسلاودتم وكحو ىبننلا قيرط ىلع هتموكحو هتقب رط ناك نم ةفيلخلا نأ ناطلسلاو ةفيلخلانيب ( قرفلا ) ( ناطيشل !نم ةلمملا ) سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق اذهل و رسشلاب ضخ دإكلاو رمثلاو ريخللا ىف لمعتست دع راسملاناةلحلا ودعراسملا نيب (قرفلا)
 دنسلاو بلقىف مونلاو نيعلاىف ساعئلاو سأرلاىف لن ةنسلا نا مونلاو
 وهسلان ا أطلخاو وهسلانيب ( قرفلا ) مونلا لوا ساعنلا و .ساعنلا ل 1
 لوزي لوهذ هنال وهسلا ىف نيعالو في رشلا ديسلا لت ) باس 07 نكلو هسشيوا هبحاص هنشايالام أطلخاو ) هيبلت ىتداب هبحاص هشام
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 ةاشرالا لايغتسا نا ةوعدلا و داشرالا نيب (قرقلا ) هيلا حاتحالام
 سيإ 1 107١

 محملا, ةيالولا نيب ( قرفلا ) ءاينالا ىف ةوعدلا لامعتساو ءايل والا ىف
 كلملا نعم ىناثلاو ىلودتلاو ةرصنلا ىنعمب لوالا نا رسكلاب ةيالاو

 مداضملا نيب (قرفلا ) رومالا ىف ىناثلا ونيدلا ىف لوالاوا ناطلسلاو
 ا حاولا د تاو هيوم يمد تنك دع تابعا نا ديلا
 ( قرفلا) ريشع ىداملا بابلاىف فراعملا فراوعىف ليصفتلاو كلذك

 لقعلاو هتاذلدوصقم هنال لقعلانم لضفا معلا نا لقعلاو علا نيب

 لقعلاةيلضفاعف كشالفالاو لةعلا,ن ورقملا معلا وهدارااو) هريغلدوصقم

 تاماطلاو ملعشلا نيب ( قرفلا ) هضارعانم ضرع علاو رهوج هيل

 لامفالاو ىزلاىف تام اطلاو لاوق الاو ظافلالا ىف لمعتسي دعا 3

 ءارلاب عفرلا وعوقولا لبق لمعتس مفدلا نا عفدلاو عفرلا نيب ( قرفلا) أ

 ةليل لوا لالهلان ا رمتلاو 5 نيب ) قرفلا ) عوقولا دعب لمعتسإ

 عوجرلا ىهتب وتلانارافغتسالاو ةبوتلانين(قرفلا) رقوهةثلاثلاوةيئاثلاو

 ةرابع رافغتس الاو َندلاىف دوم وهاميلا عرشلاىف امومذم ناك اع |

 دقم ةيوتلاف اهنع ضارعالاو ةمصعملا 5 دعب ةرفُعملا تلط

 ظ ا 0-0 0 تر 0 ا

 | ةضلاخ قون ىدادللا ريسفت ىف !ذك تراب كرفغاف ادنا ةيلا.ذؤوعا الو
 ؤ نود.ن وكيدق رابخالانا ثيدحلاو رابخالا نيب ( قرفلا ) قياقللا

 ظ اذك ةبط امتابالا نوكيالف ثيدحلا اماو ةباتكلا ىف كةيطاخلا |
 ظ دودحلاو تابوقعلا نيب (قرفلا) هيقفلا ناتسبنم عباسنلا بابلايف

 | تايوقع امهريغو ءازهلاو صاصقلا ناذ دودجانم معا تابوقعلا نا

 | راشتعاب حاضيالا نا ريرقتلاو حاضنالا نيب ( قرفلا ) دودحم تسييلو

 ظ لماحلانيب (قرفلا) نهذلا ف هنكمترابتعاب ريرقتلاو بولطملا عماسلا هف
 تلج ىتلا ىهةلماللا و نطبلا ىف ت تلح ىلا وى ليلا نإ ةاجادلاو

 0 | وه ءارفالا نا بذكلاو ءاريفالا نيب (قرفلا ) سأرلاوا رهظلآ ىلع

 هيقريغلل ديلقتلادجو ىلع نوكيدق بذكلاو هسفنلوقنم بذكلا لاعتفا

 هللا ىبص لوسرلا ةنب دق ىلابوسذم لوالا 3 ىنبدلا وىندملا نيب( قرفلا |

 © هيلع )
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 اةةيعيس و م بموا 7 221 27 ل 6 ا - رعب 24ج ته جك عع عع د ربت هم + حام وح هك صم مح ب وجسم حج ديجم بج بج عبدو تجب دو حدود واح

 اكو يم ن قو قرف ١ ) كلذ ريغ نعن وكي ولاؤسلاّب ا وح مدع نعاش ا

 4 لكلا وفه ةلالدلا قى رثءملاو 0 هلكلا 3 ىناثلاو 0 ديف 3 ْنأ ا

 | قلعت ظفللا واهلك تاذلا مت: ةمصعلانإ ظفملا و ةىصعلا نيب.( قرفلا )

 ل حراوملاب

 ١ عاف هتبلا حراوملا ىلع م كح اهل رهظيال نكل ظفللا قيرط مشل

 ةراشبلان يت"( قرفلا ) ل هارد سدق ربك الا يشل قفوملا هللا و

 قاطتدقو راضلا 0 م ةراذنلاو زاشل از يلا ى هةراشدلا ناةراذنلاو

 ريما ىلادوبام ةراشبلابداريناي زاجل موممب ةراذنلا لعثلام ىلع ةراشبلا

 ةدض معسأب ”ىذلا ةيعست زاجهلا نم وناقغت لاق وريح اىلا تداقامر خراذتلا نال

 نوعلا"ناسثا مكهتلا هيلا هذهىف قي وىهتا( ميلا باذعب ,هرسشبف) ض
 هيف عع نإ ردع تيكو تاقملا نا تاقيملاو تقولا نيد ) قرفلا ) |

 | هش عشب نال ردقمهودق ءاوس ”ىشديف عقبام تقؤلا ناو لابعالا نم لمع

 لبق ”ىذثلاب لمعلا ةلحملا ناةعرسنلاوةلمملا نيب(قرفلا )الواةءىقلا كلذ

 اهنوكل ةمومذمريغاهناف. ةعرسلاف الخ ةمومدمتراص كلذلوهنقو

 ىهةلملاناةلحأاو ةلملانيب ( قرفلا )دتقو لواىف “ىبثلاب لمعلا نعةرابع

 ىأرلاب دادبتسالا ىه ةللاو هءالعو هلاظفح ىودلاجاهنملا لع عاقج الأ

 ةقدصلانيب(قرفلا)داضتلا لباقت نالباقتم امه رظنلاب لالقتسالاو

 رست ام ةقدصلا نيب وردحلل ةيدنهلاو نيجاتحملل ةقدصلا نا:ةيدهلاو

 | ثدحمي ىذلا وهماغلاناتاتقلا وماغلانيب(قرفلا ) سستسي هلام ةيدهلاو

 || مثيمت نولبال رهو موقلا ىلع ععش ىذلاوهءاتلادبدشت تانقلا وموقلاعم
 | كيخا حالص هب تدراام ةارادملا نا ةنهادملاو ةارادملا نيب ( ق رق

 | اًيشدن تدصقام ةنهادملاو هركئام هنم تلقحاو هحالص ءاحرل هترادف

 أ نادناناطابرلا و ناخلاا نيب( قرفلا)ءاحةماقاوا ظح بلط نمئىوهلانم
 : ( قرفلا) ليبسلاءاتا هيف لزتلنال ىنب : امطاي رلا و راختلا هيف لس نال أما

 عوجرلا ود باالقت الانا قار 5-5 الاو 0 ودرلا نابو براق الآ نيد

 ”نينيبول

1 

 ديوي ع0 لالا 7 ا دخل ا“ تيا الق

 21 ا سب 3 امو هج ابعت د يئس طا عشك! انهت تعسف بن بدم تدي مام ا وتدل تبان ايت نا سا + يشاء ايزو ريح مو

 + ير د هوا 201٠ 2107 ا الأ حالا كسلا ] - دال 6 1111 و761 ل ب طل ل كيوم ل 10198 8 ا ا 1 ل 2 ل117 ه4 0 بيب م م جو تت جتجتتم

 2100 اا الاله طل 1001المقالة 511 لا قاللا طال د1جلا

355 

 أ دهم مجسم

 0 0 زامشالا نيب ( ( قرقلا.) ءالئتسالاو لوصولا ىنعمةدايز عم فارصن الاو

 لاق راع 0 هسا ممل مال دوج 6-2 ورا :راتثا نأ ءاخي او



 مه 1١

 ٌضَرعلاو ءارلاو نيعلا فب ضرعلانبب ( قرفلا ) ناكملاو نامل معا ماع

 لاقي نايعالاو دوقالا نم ايندلا عاتم عيجع لوالاب دارملانا ءارلا نوكس

 دوقنلا لع ىلظي :قاثلا و آر حافلا يلا اهتم. لككأت رضا ضع كننويلا
 ةياورلاو داشنالا نيب (قرفلاو) ريئاندلاو مهاردلأ ىعا:ناتعالا نود

 (قرفلا) كلذ :لوشالف الثقم دشنملااماو اذك نالفلاق لوشن اةياورلانا

 ىلا همزليو ةصقانلا لاعفالا نم لوالا نا لوزب لازؤ لاز لاز نب

 لاقتالا ىلع لدي راص نا راصو ناك نبد ( قرفلا ) ىناثلا فالح

 فالخب ايكح اهلع ريا ناك لاقبنا مصيف ناك فال لاحىلا لاحنم
 مهرثكاو موقلا لجا روه+ انا ةماعلاو روهجلا نيب (قّرفلا) هللاراص

 0 هنت رذصلا نأ ءانغالاو ىذحصلا نيب (قرفلا) مهلكة ماعلاو

 (قرفلا) اداب بوب معا ىلع هش ءارغالاو هبذتل هوركم عا ىلع

 ىدلا وه همنالاو هته ثنا ىلا ناموا نآلآ نا ننال ىلا ان

 (قرفلا)كتعاسس ىلع ةقباسلا ةعاسلاوهو هيفتنا ىذلا نامزلا: لبق |

 رهظي امنا ىفارملا ونام الا رهظي و رفمكلا نطس قفانملانا قفانملاو ىئارملا نيب

 ةقيقح وحالصلا لهانم هناءاربنم دقتعيل حالصلا راثاو عوشملا ةدايز

 راسفنالاو ساحتنالا نين.( يقرفلا ) ةدابغلاب ايندلا نقام. تلط هاي ولا

 ترعفنأ و تف زغىعم تسحناةلوققنالسسلارادقنالا و قرعا ساصتنالانا

 هللا ل وشر ناكام نا ثعبلاو ةيرسلاو وزغلا نين (قزفلا) تلاس ىنعم

 لاسقب مالسلا هيلع هنعالخامو ةازغ هللاقب [سو هيلع ىلاعت هللا لص

 اوعس امرو ثعب هل ليق ادحاو ناكناف ٌرثك اف نينثا ةفباط ناكنأ ةيرَس

 نا بللاو ردصلاو داؤفلاو بلقلا نيب (قرفلا) ةازغ انارثملا ضعب

 داؤفلا و(ناءالا مهب ولق ىف بتككتئلوا) ىلاعت هلوقك ناعالا لحمبلقلا

 مالسالا لحم ردصلاو (ىأرام داؤفلا بذك ام) ىلاعت هلوقك ةفرعملا لحم

 (قرفلا) ركل [لخدلاو (ءالس الله زدص للا زش ف ) .ناعت ةلوقك
 ١ ةلالصلا لبق قيرطلاىلع ةلالدلا وه داشر الانا قفوتلاو.داشرالا نين

 ربقلا ةنف نيب 0 ةلالضلادعب قيرطلا ىلع ةلالدلا وه:قيفوتلاو

 نوكف ماعق ٌثادعلااماو لاوسلاب تيملا ناحساب نوكت ةنتفلانا:هناذعو

 (( ايشان

 وجرب 767ج مسج ةطتطلا +7937017727770 الل تانصما ج1 عاما 3 | جدا مييدجا 001 مكان هدم 30020: 0 هيد مج حمو د داما دج عكس 70ج جد مجسو + نصوح حا بوم يعج بج د

 تمصصسسب حسمت ا ا ا ا ااا

 مل م :

 9300 ا اس اما ات || |1|][1 111|1



 هه 1

 رصنلانيب ( قرفلا ) قلطنم ادنز نا قح كاوقك مساَوا متاق اديز نا

 ردصم مساةرمصنلاو كليات رصن ىّررلاب هانعم ردصم رصنلان ا ةرصنلاو

 رد مس قاثلاو ردصم لواآلاناذ ةلبقلا ولبقتلاك مدراب ىزلاب هانعم

 ءايشالا قياقح علا ىهةمكملانا ةفرعملاوزعلاو ةمكملانيب (قرفلا) مهفاف

 هيلع ىهام ىلع قياقملا كاردا ةفرعملاو هاضتقع لمتلاو هيلع ىهامىلع

 (قرفلا) اهمزاول و قياقملا كا ردا ٍمعلاو ) لئاضفلاو صئاصملاانم

 اهل ةودنلا ةرضح ةصاخ ةزلانا ةداعلا قراخو ةماركلاو ةزجعملانبب

 ىلولل نوكيةماركلاوودعلا وىلولانم نوكي اهل ءاقنال ةداعلاق رخو ءاَقن

 ةودلا صاوخ نم ىجولا نا جولاو ماهلالانبب (قرفلا) ماود اهل سيل

 ماهلالا نود غيلبتلاب طورش» ىولاو ةيالولا صاوخ نم ماهلالاو

 ةياطيشلاو ةيناسفنلاو ةيكلملاو ةيناجرلا تادراولا نيب ( قرفلا )

 ةبقاعلاف ةقاآلا ىا :ةطاغلانومأم نوكي ثيحن ريل انيس ناوكئاع لكك

 ةذل و قملاىلا مان هجوت هدعب لصح و هريغىلا لاقتنالا عير ن 2

 ىناسفنوا ىتاطيش سكعلابو ىناجر وا ىكلم وهف ةدابعلا ىف ةبغرم ةيظع

 باودلاىرلدعيل والا نا ةضورلاو عرملانيب (قرفلا) مكحلاةلؤساىف اذك

 باودلاىعرلةدعمت سيل ةضورلاو) كلذةيقآهل ىتاتيلاعساو نوكي كلذنو
 مالك نم ررح ىذلا وه اذه تاننلا فائصا نم هيفامل هزنتلل ىه امئاو

 رقبلل فلظلانا مدقلاو رفاحلاو فلمللاو فلظلا نبب (قرفلا) ةغللا لها

 ىبد ًاللمدقلا و راج ولغبلا وسر فلا رفاحلا و ريعبال فلخلا و ءابظلا ورنغلاو
 اماهريغ ىف عيذلاو لبالا ىف لمعتسي رصلا نا رحتاو يذلا نيب (قرفلا)
 بسحن وهام ةرابع ءاصحالان ا دعلاو ءاصحالا نيب (قرفلا) عورفلا ىف

 ليصفتلا بسح وهام ةرابعدعلاو هوحنو فلاو ةسج كلوةك لاجالا

 ةيضارتعالا واولا نيب ( قرفلا ) مش وح وةثالثو ناثاو دحاو وهو

 رتعبالو مكحلا دييقت ىلا ةيلامللا ىف دصقلا نوكيناوه ةيلاخلا واولاو

 عوجولاو بوالا نيب ( قرفلا ) هليقال صاصتخا ىنعم ضارعالا ىف

 ةدارا ةلىذلا ناويللاىفالا لاقبال هناكلذو عوجرلانمبرض بوالانا

 هنمردصم بأملاو ابأمواباياو ابوا بآ لاَ هريغىفو هيفلاقب عوجرلاو

 د



 بايشأ ىه ةناقتلسالا و هد ودل ظفملا و :نلاعت هلا تاتكب كنتلاوه |
 لعل لا وقلحلاانيب ( قرفلا ) هب مصتعملا م الاف رطىلأ ليملانعلادتعالاو |

 عادبالاو رييصتلا ,ئعم لعملاؤفو هب وسلاو ريدقتلا ىعم ىلحلاىف ْنأ

 بولطملاو ضرغلا وحن ةملا عج دصقلانا مزعلاو دصقلانيب ( قرفلا ) |

 ماهلالانا ماهلالاو ةسارفلانبب ( قرفلا ) هطيشاتو دصقلا هي وقت مزعلاو |

 ( قرفلا ) ماهلالا نودىهو ةءالعيلارقتفت ةسارفلاو ةمالعىلا رفتشال |

 هنت تح مالاىف لوخدلا لبق نوكي فقوتلانا ىنأتلاو تفةوتلا نيب

 هقحهنمءزج لك ىدؤي تح مالاىف لوخدلادءب نوكينا ىتأتلاو هدر

 سيل و صقن بيع لكف صوصملاا و مومملاب سقنلاو بيعلا نيب ( قرفلا )
 (قرفلا) لامكلاو مالا صقالادضو ةمالسلا بيعلادضو امسع صقن لك

 هقحسأ اع دبعلا ةنايص ىهو ةرفغملا ريثك روفغلا نا رافغلاو روفغلانيب

 سدلا نع هنوصيام ”ىثلا سابلا وهو رفغلا نمد ونذ نعز واحلل باقعلا نم

 هيف ةغلابملا نا رافغلا نيب و هنيب قرفلا هلام ةدايزل هنم غلبا رافغلا لعلو

 حجتافملابىعسملا مباصلاحسثنمةيمكلا رايتعاب رافغلاىف و ةيفيكلا ةهجنم
 هءوسي ام ةي ؤرب عبطلا ضاقتنا ظيغلانا بضغلاو ظيغلا نيب ( قرفلا )

 بذكت التنانين (قرفلا) نايبتلا ريسفتىفاذك ماقتنالا بلط ةوقبضغلاو

 قيقحتو عماساا نهذيف هرب رقتو مكملا ىوقنللوالا نأتنابذكتالنيب و

 قرفلا رهظف هيلع موكحلا دك أتل ىناثلاو ) بذكلا لوهال بطاخت انا

 ( قرفلا )ىناثلا نودل والا ىفرركتم هانسالان اوهو ديك أتلأ وىوقتلا نين

 ليلقلا عزتنب نا صامل الاو ةفاطلا نم رك | ةَقرفلانا ةقرفلا و ةاطلا نيد

 لكنمىا ( ةئاط مهنمةقرف لكنم رفن الولف ) ىلاعت هلوةىف ريشكلانم |
 ىجزرلانبب (قرفلا ) ىواضيةلياق ةعاج ةدلب لهاو ةلبقك ةريثك ةعاجم

 وحن هعوق ونكء الاعثو هعوق و نكمم اهف لمتس!نا زوحي ىنتلاناىتلاو |
 نلمعتسيال يرتلاو + بيشملا لعفامم هريخاف *امون دوعي بابشلا تيلالا |

 الا ناو نأ نان ( قرفلا ) ةعوقو ىيرتال لاما ةعوقو نكمال امقالا
 اهنالاهفالخت ةحوتفلاناو ديفع مات مالك اهربخو اهعسأ عم ةروسكملانا ْ

 ئغلبك لعف اهلبق اهث نوكينا مزايف درفملا ةلزنمي ةلخلا لعج لب ديفتال |
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 | لقحلا ىن لا لا رهاطلا اينيلا سقما انيقيمع هلو - رلا لصالاىف
 1 جر نعي (تاملا نم ل ةنسلاو تاتكلل قفاوملا |!

 ظ ليوأت رفاكلانم نفؤملاو لهاشلا نم ملاعلاو ) ريسفت ةّضبلا نم نئاظلا ||
 | ىنعم هيف عم شما نا سشملاو عجب انيب ( قرفلا ) مكملا ةلؤسا ىف اذك |
 ظ ىنعملا اذهو اذك عضوم ىلا موقلا ترشح لوقتاإكرارطضالاو قوسلا |

 ظ ( قرفلا ) رخآآلا نود ىلاب امثدمخا ىدع كلذلف مجلاىف ظوملم ريغ |

 | هفسلاو ميك ريغ ضرغ هيف لعف ثيعلا نا بعللاو هقسلاو ثيعلا نيب :

 ١ هيف ىذلاؤه شلاو) هف.ةنلالا بعل تبقلا ليمو):الضا هه ضيغالا |
 كيلقنا نم معا صاصتخالا نا كيلقلاو صاصتخالا نيب ( قرفلا) ةذل |
 | اصاصتخا هيف ناف سرفلل لجاو حن سكعنالو ضاصتخا كله لكى ذأ |

 | نا ةروهشلا تايفيكلاو ايازماو صاوحلاا نيب (قرفلا) كلملا نود
 | ايازملاناو عضولادرحعال بيكرتلا نم ةدافتسملارومالا نع ةرابع صاوملنا |

 | هذه قالطاف :ضاوللا ثتاثث ةليقلا تاصوصللا نع راع تاقكلاو ]

 ( قرفلا:) مميشلا حالطصاوا زاجل لبق نم لوالا ىناعملا ىلع رومالا ْ

 ا لمعتسي نارفغلا نال قلطم صوصخ و موع ناسحالاو نارفنلا نيب |
 0 نارفغلا ليقو ) ةرخآلاوايندلا ىف لمعتسي ناسحالاو طقف ةرخآلا ىف |

 ٠
 / ني رفاكلاو نينمّؤملا ىف لمعتسي ناسحالاو ( طقف نينمؤملا ىف لمعتسي
 ١ هجو لك نم ةاواسملا ىضتقتال وح ةظفل نا وكلاو لثملا نيب( قرفلا) |

 ا ( قوضو وحن أضوت.نم ) ةربره ىلا ثيدح ىفو لثم ةظفل فال |

 ةدابعلا لثع ىتأي نا عيطتسيال ادحا نااهنم هوجول قوضو لثملفب ملو ْ

 ١ ىروضفو ضالخالا نم:ةلماكلا اهتافص ىف مالا هيلغ انقل تلا ||
 هيلع هلوقب ةراشالا هيلاو ءادالا نسح ؤ ةبقارماو عوشملااو بلقلا 0
 هلوضو لثع نايتالا طّرشي ملو ( ةيشخ مك دشاو هلل مكيفتا انا ).مالسلا ||
 | بيرقلا مكفب ىمسملا بيغرتلا حرشنم هلهاوهام انعدللا هازجدهتمال ارسال :

 | هللا فصوب ةفض لكنا لعفلا تافص و تاذلا تافص نيب ( قرفلا )
 ْ ىهف اهدضب فصوب ال ناك ناو لعفلا تافص نم ىهف اهدضب ىلاسعت ||
 | ماصتعالا نا 00 ةماقتسالا نب ( قرفلا ) تاذلا تافض نم.



 قتال قاع انو: ل ىلا وا ىلا ان طلاب جلو

 ١ 1 كرانشلاو تاق كارا هلا نس ) قرفلا ح وتفم وهف قلملاا

 دز ةكراشبم' قنبحعا لاعب لوعفملاو "لعاسفلا ىلا الا فاضتال ةكراشملا

 نافاضي امهناؤ كلراشتلاو كارشالا فالخ ادنز ورع ةكراشموا ارمع

 نانا كزالشنف بغا لثمو: زماو هلو كاش قنا لثم اعجب اننهبلا

 قرطت ناكها نم هنبق مهوتامع سدقملا رهاتطلاوهو سودقلاو صقن 1

 نوصش + ىذثلانع دولا ا عجرلاو دولان يب ( قرفلا ) هنيشي هيلاام صقن

 ( ىبر ىلا تددر نئلو ) ىلاعت هلوقك عجرلا فالح دودرملا ةهارك

 ملل سولجلانا سولجلاو دوعقلا نين ( قرفلا ) مهفافهذه ىتنجنعما ظ
 لامعتشسالا بسح اذه دعقا متاقلل وسلجامءانلل لاس متاقلل دوعقلا و |

 وه منضلانا نثولاو ماصلا نيب ( قرفلا ) امه قرفالف ىنعملاىف اماو

 وهناولاو ناستالا' َةرْوَص ىف ةهلضق وا تهدوا “غشت تاور ىذلا |

 لوالا ىف اللا رسشكب رخالاو رخالا نيب ( قرفلا ) كلذك نسل ىذلا

 بجاولانيب ( قرقلا ) نيابام ”ىثلا ةياهن لوالا نا ىتاثلا ف اهختفو

 الم مزال بجااولاو هدحاج رفكي ىتح المو الع مزال ضرفلانا ضرفلاو |
 ءانالاو دالو الا نيب ( قرقلا ) هكراث قسفب لت هدحاج رفكي' الف انعال |

 ا 1 يلف هال قاطع دالوألاف قلطلا نموصخلا و عوتتاب |
 نين (قرفلا )طق لالا لع قلطي هنال قلطم صاخ ءانالاو ىثنالاو |
 مسا شرالا و نسفنلا لدوه ىذلا لالأ مسا ةيدلا نا شرالاو ةيدلا |

 باحيا قلخلانا لعجلاو قلملانيب ( قرفلا ) سفنلان ودامىلع بجاولل !

 نئعتسن لوالاّنا سضاوالاو رومالانن ( قرفلا ) ةدامم :لعملاو ةدامريغب |
 دسافلا نا .لطابلا و دسافلا نيب ( قرفلا ) لاغفالا ىف ىناثلاو لاوقالا ىف |
 فصولاو لصالا تنئام لطابلاو فصولا مودعم لسصضالا دوجوم |
 قلعت ريدبفتلا نإ ليوأتلاو نياسفتلا نيب ( قرفلا ) ةياذهلا حرتش ف |

 رافظالا وتشكل وه لضالا ىف ريشفتلا ةنازدلاب قلعت ليوأتلاو ةنأئرلاب |[
 ليوأتلا و هيف تلزؤنا ئذلا ىيسلاو:اهتضقو ةيالا عم حاضيا هد |
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 ١ قدصو تخالا و تنبلا ىلع ابق داضتل محو ند ص وطخلاو وع |

 : (قرفلا) لوالا نود اهحاكت ةجا ىناثلا نود علا تب ىلع لوالا

 قيقر باج ءادصلا نه ءادصلاوهو نءولا نود نيغلا نيرلاو نيغلا نيب

 ١ فيثكلا باحخلأوه ئيرلاو هعم نامبالا ءاقبل ىلحتلارونو ةيفصتلاب لوزب |
 | دوهشلا نع باصخحالا وه نيغلا اولاق اذهل و ناممالا و بلقلا نيب لاخلا

 هلريثأت نعول الب يسلا ناليثدلاو ببسلانيب ( قرفلا ) داقتعالا ةوص عم ا

 ريغال لولدملاب معلا هب لصحب امناو كلذ نع ولخم ليلدلا و ببسملا ىف |

 ىندا ريغصلانا نون لاو ريغصلانبن ( قرفلا ) كلملانءال رانلا حسشنم ١

 / هلسيل نونملانا رخآ قرفو زيبمت نونجحلل نوكيدق هنال نونخلا نم الاح |
 ظ لقعنا ىلا ضرعلارخؤي ىبصلا ةأرما تلسا اذاىتحدح هلريغصلاو ةح

 ظ رهلاب بلاطي و ةقرفلا عشب اياف هنونا ىلع ضرع لب رخؤي ملاذا هلال |

[ 
 ٠
| 

 تلسا اذاو اهلها نم سلو ةدهع ةبلاطملاو ةقرفلاو لاملا ىف |

 مالساب مكي امهدحا !سا اذاق هيوبا ىلع مالسالا ضرعي نونجيل اغا ْ

 | ضرعلا ريخأتىف ةدبافالو هتأمماو نونحلانبب قرغفتاساناو اعبن نونجلا |

 ظ تحن اهنوكوهو ةأرملاب ىلكلا رارضالا مزايو هل ةياهنال نونملا نال |!
 دمهلا و مهلا نيب ( قرفلا) كلملا ننال رانملا حرش نم زوحمال رفاك |

 ةمهلأو سثوا ريخنم لعشب نا لبق ”ىث لعف ىلع بلقلا دقع مهلا نا |
 لوصمل حلا بانجرولا ةيناحورلا هاو عيمجي هدصق و بلقلا هجوت |

 طئاخلاو رودلا رادخلانا طئاخلاو رادملا نيب ( قرفلا ) هريغلوا هللامتلا |
 نصملا ةعلقلانا نصملاو ةعلقلاننب ( قرفلا ) ابلاق ناتسبلاو مركلل |

 ىلا لصوال نيصح عضوم لك رسكلاب نصملاو للا ىلع عنتملا |
 ١ ( قرفلا ) كالملانبال قراشملا حش فك عاىناثلاف سوماقلا ىف اذك هفوج |

 روجفلاو ةعاطلا نع جورملاا ةغللا ىف قوسفلا نارج افلاو قسافلا نيب |

 ىقسلا نلعا نموه رجافلاناحالطصالا فو قملانع لودعلاو ليملا .:

 موع رهاطلاو بيطلا نيب ( قرفلا ) هقفلا بتكنم مهفب أك معا قسافلاف |

 ببطلاو باّريلاو كسملا ىف امن رافتو نارفعزلاىف امهداصتل هجونم أ
 محفلاب دسلا نيب ( قرفلا ) فيظنتلا رهاطلا و هيذلتسستو سفنلا مءاليام ْ
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 ةرامالا سفنلا له نم امهحاليصاب وأ هعونوا هندي ءاشاب اما هلدب حالص

 تيعمتبكهاذا ةوهشلاءذهو ةيئديلا اهتذل اهف املاهتاصسأ ىهو ءوسلا |

 ريخقت صنم ريصتلا نالي وأتلا وريبعتلا إب (©ةرفلا) مولعلا رحب نم ىوه |
 وهو ( نوربعت ايؤران متتكنا ) وح اهنطاب اهرهاظنم رباعلا وهو ايؤرلا

 عوشملا نيب (قرهقإل) ةريغ ىفو هيف لاقي ليوأتلا نف ليوأتلانم صخا |
 رك ا ةعارضلاو حراوملا ىله لمعتسام زكا عوشمللا نا ةعارضلاو

 تعشخ ب لقلا عرضاذا ( ىوراهف لبق كالذل و ىلقلا ىف دج وب ايف لمعتسيإام ْ

 كٌواطع دوملا راثالاو ءاخدأو مركلاو دوملا نيب ( قرفلا ).حراوجلا

 ءايح نعال سفن بيطنع لاؤسلا دعب كٌواطع مركلاو لاؤسلالبق ءادتا
 هيلاىطعلل ةجاملاردق كٌواطع ءاضءل | ىناير ماقم بلطو ىهلاقاحن نعالا

 ( قرفلا) موحتلا عقاومىف اذك هيلا جاتحم تناام كاطع راثالاو ريفال

 لاقي واي ورخا وا ناك ايوين دل معلا باوثنمدوعيامرجالان ا ءازملا ورجالانيب
 وحنرضلان ود عفنلا ىفالا لاقيالو دقعلا ىرحم ىرحامو دقع دنعناك اهف

 ءازللاو ( هللا ىلع هرجاف ) ىلاعت هلوقو ( م.ردنع مهرجا مهل ) ىلاعت هلوق

 ىلاعت هلوقون راضلاو عفانلا ىف لاقبو دقع ريغ نعو دقع نع ناكاهف لاس
 بغارلا تادرفمنم ( منهج هؤازجل) (اريرحو ةنجاوريصامب مهازجو)

 سيل و عانتما ءابالكف عانتمالا ةدش ءابالانا عانتمالاو ءابالانيب ( قرفلا)
 ةصتلا ةايملا شيعلا نا ةايللا و مكفلاب شيعلانيب ( قرفلا ) ءابا ءانتما لك ظ

 ىلاعت ىرابلا ىفو ناويملا ىف اهنال ةودلا نم صخا وهو ناويملاب |

 سللاو سملا نيب قرفلا ) هنم شيعت امل ةشيعملا هنم قتشي و كلملافو
 دجون مل ناو ”ىثلا بلطل لاقي دق سللا نكل سللاك سملا تادرفملاىف لاق |
 ةساح كاردا هعم نوكي اهث لاش سملاو هدجا الف هسملاو ىعاشلالاق اي |

 ناكم "ثلا لعج ليدنتلا نا ضوعلاو ليدلا نيب (قرفلا) للا

 ءاطعاب ىناثلا كلريصي نا وه ضوعلا نافذ ضوعلانم معاوهو رخآ |

 ليدبت مون ) ىلاعت هللالاق هلدس تأي مل نا و ريبغتلل لاب ليدمتلاو لوالا |
 ( ضرالاريغ ضرالا
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 ملل

 ' ةتملاب بدلا نع ربي اذهلو بدجلاو ةدشلا هيف نوكي ىذلا لوملاف
 ”لمتلا ,موبل انو سلا نس نينو ايصط ورا لاول ا
 | ىلاعت هلوق موعلا نعم ىلع لدي و) ةحابسلا موعلاو اهجورب عيج ىف
 | لعفل مسا ةلزلا نا نايصعلاو ةلزلا نيب (قرفلا) نوصسسب تافىف لكو)
 ١ ةيصعملاو هدصقحابملعف نع عقو نكلو لعافلا هسفنىف دوصقم ريغ عارح

 للاعت هلوقىف ةلؤلا ىلع 4 يصعملا مشا قالطاف هيلا دصق ن ع عقو مرد لعف

 1 نؤموصعم مالا مهيلع ءادن الا نال زاحجب ) ىوغف هبر مدا ىدعو)

 | اومصعي لب ةيرعشالا ضعب دنع و تالزلا نعال رئاغصلا و رئابكلا نغ
 : دادمالاو3ملا نيب ( قرفلا ) كلملا نبال رانملا حرشىف اذكر ئاغصلا نع

 ١ (ةهكاش ؛ ,هانددما وزو هوركملاىفدملاو بوبحلا ىفدادمالاءاحامرثك ١ نا

 ! رابطصالا نا ربضلاو رابطصالا نيبو قرفلا ) باذعلا نمد دمبو )

 ١ ريصلا عاونا دشا ءاطع نبا لاق ) ة دهاشملا ماقم ريضلا و ةدهاجلا ماقم
 ْ زيصلاو نيفنلا و .ىلقلا و شنلاب ءالبلا. دراوم تحن وكسلاوه رابطضالا

 ١١ لذلا نيب ( قرفلا ) ىلع نامعزور ميشلا سئ ؛أ نص نم ريغ ال سفنلاب
 | بصعتدعب ناكام ىناثلا ورهق نع ناك ام لوالا نا ريكلاب هل هلا مضلاب

 , (ةحرلانم لذلاءحانج امه ضفخا و ) ىلاعت هلوقورهق ريغ نم ساعشو
 ١ نايطصالاو ةبحاضل "نيب ( قرفلا ) انم# روهقملا» نكح ىأا
 ١ لجال عامجالا نم غلبا باعطصالاو ةبحاصملا نا عامتجالا نيب و
 عامجا لكن سيل و عامتجا باعطصالكف هليل لوط ىضتقت ةبحاضملا نا

 ١ ”قلانم معاوهو مجفلا دض لظلا نا ؛ىئلاو لظلا نيب ( قرفلا ) اباسطضا
 ا لظنعثلا هيلا لصي مل عضوم لكل لاقبو ةنملا ل ظو ليللا لظ لاقب هناف

 1 عاتملاو رعلا نع لظلاب رعب: و نرمشلا كنعد لادز ايم الا * ولا لاعمشبالو

 عاتمونع.ىف ىا ( نويعو لالظىف نيقتملانا) ىلاعت هللا لاق ةهافرلا نغو
 | وهو:راصتقالا نع ةدايزلا' لضفلا نا لوضفلاو لضفلا نيب ( قّفلا )

 | وهلا ني( قرفلا ):مومذملاف لوضفلاو الامعتساءثكاو دولا ف
 ْ د ومحل اذةد يان ود كل .2 نود تاوهشلا ةلجبنم ةمومذماوهىوهلانا ةوهشلاو

 نايا[ 6080187 »
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 ب ب ب ب ب اسس يس ااا 0000ااأأ ||| |[|1[|1 121212121 12ز2ز2ز2زذةذزذ زذةذةذ ذل

 وهف وهل ءزملا ندنلا ةراع دل ملا رمعلا نإ ءاقلاو رمعل نيب ( قرفلا)

 هواش ليقاذاو ) هخ ورب هندب ةرامع هانع؛ هر لاط ليق اذاف )ءاقبلا نود

 هبشلا و دنلاو لثملا نيب ( قرفلا ) ءانفلا دض ءاقبلا ناف كالذ ىضتق سيلف

 ىناعملا نم ىنعم ىف هريغل هناشملا نع ةرابع لثملا نا لكبشلاو ىواسملاو

 لاش دنلا نا كلذو ةبءاشلل ةعوضوملا ظافلالا عاوهو ناكىعم ىا

  طقف ةفكلا ىق هكزاسشب اف 0-0 ديلا و طقف وهوا رام

 أ مراشي اهف لاق, لكشلاو طقفديم لاف هكراشي اهف لاس ىواسملاو
 ىلاعت هللادارا امل اذهل و كلذ خ3 قا ام تلك :طقق قع بيلا و ند 5

 ى هلثك سيل ) ىلاعت هللا لاقف ركذلاب هصخ هجو لكنم هسشتلا فن

 ررض لكىف عباش لوالا نا مذلاب سضلاو محفلاب رضلا نيب ) قرفلا )
 قام هنمو امه وحنو لازهو ضم نم سفنلا ىفام صاخ قىاثلاو )

 ىنسملاو ةنسملاو نسحلا نيب ( قرفلا) رضلا ىنسمىنا ) ىلاعت هلوق
 افصو تن اكاذا ةنسملا كلذكو ثادحالاو نايعالاىف لاقي نسملانا

 ثادجالا ىفالا لاقبال ىئسملاو ثادحالاف فراعتفاعسأ تناكاذاو

 كيفك لكن المعا ليكولانا ليفكلا وليكولا نيب (قرفلا) نايعالان ود
 ةليسولانا ةليصولاوةليسولان يب( قرفلا ) اليفك ليكو لكس يلو ليكو
 ةبغرلا ىعمل اهنيضنل ةايصولا نم صخا ىهو ةبغرب ”ىثلا ىلا لصوتلا

 لاش دسملاو ةثللا راتعاب لاق. ندبلا نا دسملاو ندبلا نيب ( قرفلا )

 "ا لكإ نأ ىافالا وةنايطل و( قرفلا) تسب وت لبق هنهو وللي زاشعا
 نالخادت مث نددلاب ارامتعا لاش ىافنلاو ةنامالا ودهعلاب اراستعا لاقت

 (قرفلا)ةنامالاة نايمللا ضْيقن و سلا ىف دهعلا ضقت قحلا ةفلاخمةنايملاف

 كلذلو وفعلا نم م وهو بي زثدلا كرت مفصلا نإ وفعلاو ا نيب
 ناسنالا وفعيدق و(همايهللا ىتأي يحاوسفصاو اوفعاو) ىلاعتهللالاق

 / ءادته الا مدعةلالضلا نا ةيا وغلاو ةلالضلا نيب( قرفلا ) مفصن الو
ْ 

 ١ ضرما مقسلا نا ضرملاو مقسلا نيب ( قرفلا ) ناف دار ةلالضلاو ىف
 | | نع مهاولت قو ىو س فلا فو لا تلو يدع 2 رن دبل نهد
 سس ل لل يبت بيب يس سي يس لم ل ل ا ا ال ل تا

 © قرفلا ]ز
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 | رقكلاو ) الاعتسا رك ١ ةيعتلاد وح قنا رفتلانأ ) دوقكلاو 0
 | شقنلاو متلخاو عبطلا نيب ( قرفلا ) اعيجامييف رفكلاو ) رثكا ندلاىف

 1 معاوهو مهاردلا عبط و ةكسلا عبطك ام ةروصب ”ىثلا روصب ناعبطلانا

 شقت ةيحسلا ىهىتلا ةعبطلا و عبطلا و شقنلا نم صنخخا و متنا نم

 هء شه اهثوهو ةداعلا ثيح نموا ةقلخللا يح نماما ) امةروصب سفنلا

 ىزام بالا نا بللاو لقعلا نيب ( قرفلا ) بلغا ةقلخلا ةهج نم

 ماكحالا هللا قلع اذهل و ابل لقع لك سيلو لقع.بل لكف لقعلا نم

 ىقؤينمو للاعت هلوقك بابلالا ىلوالاب ةيكزلا لوقعلا الا اهكرذتال ىتلا

 ناي الانم كذو و (تابلال ولالا رك تاماو !نتك اا واد ١
 هنوكل كلذب ىعبو بئاوشلا نم صلالا لقعلا بللا مهضعب .لاقو

 ةعانصلا نيب ( قرفلا ) ”ىثلانم تابالاكهاوقنم ناسنالا قام صااخ

 ةرابع ةيناثلا و لعلا هادف رعم نع ةرابعىل والان ا جحفلاب ةعانصلا را

 مذلانا موللاو مذلانبب ( قرفلا ) ةعنصلال ها ىا ةفرطا لغا ةفرعمنع

 صخخم موالاو مومذم بذكلا و مومذم رفكلا لاق تافصلاب صتخم

 ءاطغلا نا ءاشغلا و ءاطغلا نس ( قرفلا ) مولعمنالف لا ضصاخشتالاب

 “ىلا قوف لعجب ام ءاسثغلا ناك هوك و قبطنم ”ىبشلا قوف لعجام

 كءاطغ كنع انفشكف ) ىلاعت هللالاق ةلاهحلل ريعتسادقو ) هوك و سابل نم

 نكل بلقلاكداؤفلانابلقلا و داؤفلان يب ( قرفلا ) ديدح مويلا كرصبف

 هتوشىا مهلا تدأفلاقب دقوتلا ىا دؤفتلا ىنعم هيفربتعا اذا داؤف لاب

 | لاقن باحالانا باخيالاو ضرفلا نيب :( قرفلا ) ىوشم ىا ديتق محو
 ظ ةروس ) ىلاعت هللا لاق هيف مكشللا عطقب ضرفلاو هتابثو هعوقو اراشعا

 | دنلاو دضلا نيب ( قرفلا ) اهب لمعلا انبجوا ىا ( اهانضرفو اهلزنا

 !ٍإ
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 مميت
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 | نايفاثتملا ناثيثلا بقتعينا وه دضلاو رهوللا ىف كاز شالاوه .دنلانا
 5 هدأ دنا اذاف ردود هل ن وكنا ن - ه زخم 0 03 7 و لوح او سنجل ع

 ىلاعت هللالاق 0 انين 0 5 / م 1 هلا ) 1
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 ؛ءاولا و 0 محفل فعضلاو ناالاشإب مضلاب 0 الينا 0



 4 (ه/ قمع

 نيضيعت نبي ددرمه ناثلاءوسو ةممت ةمتلأ ع عم كش ٍتِيرلاَنا كشلاو بيرلانيب ٍإ

 سيل هنا ءاهتشالا وةددارالا نيب ( قرشا ] رخآلا ىلع امههدحال م

 ةوهشلا فالخي هب ذتليال امو ذتلياع قلعت دارملا ناف ايهتسشم دارملك

 نا مياستلاو ضب وقلب ( قرفلا 0( ةصاخ هن ذوذلملابالا نوكتال اهناو ْ

 نسح نيب ( قرفلا ) لوز دعب ملستلا و ءاضقلا لوزن لبق ضيوفتلا |

 اذك هجولانسحنم معا وهف اقلطم نسملاىنعم ءاهبلانا ءاهبلاو هجولا |

 هبذج ”ىثلا عزننا طشنلا و عزتلا نيب ( قرفلا ) ئدلا ماصع هلاق

 باستك الاوبسكلانيب ( قرفلا ) قفربهنم ههذج طشنلا و ةدشلاب هرقم نم

 ْ نيل وعفم ىلا ىدعت.دق اذهلو هريغلو هثيفنل : هذخا اعف لاق محلا نا

 | لكف كسفنل هتدفتسااعفالا لاشال باستكالاو اذك انالف تبسك لاقيف

 قيقحلاو ليترتلانيب (قرفلا) الو كبك هياكل

 ركفتلاو ريدتلن وكب لدزلاو نرملاو ملعتلاو ةضايرال نوكي قيقحل انا

 توببلانيب (قرفلا ) اقيقخ ليترتلكس يلو ليئرت قيقحن لكف طاسسالاو

 لامتشالانيب(قرفلا ) رعشلاب تاببالاو صخا نكسملاب توببلانا تايبالاو

 | (قرفلا ) دار ةالاف نوكيلومثلاو ءازجالا فن وكي لاهتشالانا لوعثلاو

 0 ابذوخأم ةئنفلاو.ضاوخلا ءالبلاو ماوعلل ةنتفلا نإ ءالبلاو دفا نب

 | مايهلا نا لاق ىوقتلاو عرولانب رو ّق رفلا ) هيلع باثم هنعوفعم ءالبلاو

 ظ ريذشلا نيب (قرفلا] تامر لا تائتجا ىوقتلاو تاهبشلا بائتجا عرولا
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 0-00 عقاومب :لهج وهف قملا عقوم ىف زواجن ريذشلا نا فارسالاو

 ( قرفلا ) قوق, اريداقع لهج وهف ةيمكلا ىف زواصت فارسالاو )

 هيلاصضيناريغنم كالذوحن و اي وا واي ليقاذا لاش ءادنلا نا ءادنلا و ءاعدلا نيب

 دقو ) نالف ايو مسالا هعم ناكاذا الا نيم داكيال ءامدلاو ) 3

 | مركلاو ةيركلا نيب ( قرفل ل الا عضوم اسمهنم دحاو لك لمعتس

 | لاشال مركلاو ةريبكلاو ةريغصلا نماحلا ىف لاّعدق ةيرطا نا وه

 ْ أ قربلا) هللا لبيع ىف شيج زيه ىف قىالام قفناك ةريبكلا نساحلاىف الا

 | ةجولا نكل هولا نع بولقم هامل زيف لكرا دعا رداد .

 | نارفكلاتي ( قا نا 7 ) قرفلا ) ةوظتملاىفالا لااله اطناو ةوظملاو وضعلا ف لاقي



 2 ددكن.. دليلا

 1 م ع عم هوجو [ 0 بسيد اك "لن 1 جوس بوو تعوم دل اك يدر وفر وجاه دعساو وان جوج برجا هدم ع هده وسو تاك حد

 لوهع عود ح ىلع هل ركش لاه وهفو رعم ىلع هن دج-ل لاعب هماقم ركشلا موقبالو ا

 0 و (هللدجالةو) ىلاعت لاق الوق ناسا لسا ٍلاشنا زوو ) ؤ

 23 دئلحو ل تا 0 0 ىئعم نم و ”ىشلا كالد نم صخاأ

 ا 116 و و ارا اقام ىلا »هلو

 ةوخالاو ةلحلا ند (قرفل أ) عجراف كاوفلا رخاواىف نوم وزو هدقملاو

 برقا ليلخللاو ةلخ تراص تدادزاناذةوخا تراص تيوقاذا ةقدصلانا '

 تيبح ليلخ لكو بلقلا رس لل *:امةلهنا وبلقلا بح نم نكعام يبس انَم

 جردلاو جمدلانبب ( قرفلا ) موثعلا ءايحاىف اذك اليلخ ب يبح لك سيلو
 ريصي ثيحي ةطلاخلاىفدنم لخدا جيردلاو جردلا نما فلنا ىف لخدا خدلانا |

 | ةبخلاحرشىفاذك امهنبب ةقرفتلا نكم ال ىتحدحاو *ىثك حج وزملاو جزاملا |

 ا ةصتخلا ةويلا شيعلانا ةويللاو شيعلا نيب ( قرفلا ) ىراقلا ىلعل

 | نامت غزايلا قو ناويللاف لاء وبطاوأل هولا م ضخاوك دنا 0
 | هللارودقم وهام لكنا تارودقملاو تامولعملا نبب ( قرفلا ) كالملاىفو

 ٠ | تاعتتملا عيج وهتافصو ىلاعتهتاذز ال سكعلا فالح ةرورضض همولعم وهف

 | هنيق وبسهودوجولاة#هصىضطنقت ةيرودقملانال هئارودقم سيل و تامولعم
 ١ كلذك سيلو ةينادحولا تبثب ملالاو ركذ اهف كلذك سيلو مدعلاب
 ١ هماكحاب رعلا هلال معا ءاضقلا هم نا ءاضقلا لعو ءاضقلا هقف نيب (قرفلا)

 ' لزاونلا ىلع 2 ةيفيكب علا عم ةيلكلا كت لا اضل ٍعو ةيلكلا
 ١ ةطاحال مومتلا نا 0 انيب (قرفلا) كاوفلاىف هابشا ةعقاولا

 ! . وطاف ىرخكا ابد 2 ضاتحلارو ”ىشب نايثالا نع ةرابع راركتلاو دارفالا:

 ٠ نا 5 دما نيب (قرفلا) ىواهر راكبا تور مو يعل علا توفى

 ' ءركشب نا ركشلاو ةديلا لاصملاا نم هنفامت دارا لقانا دجلا

 لا 1 موع ا رك شلات باطل دهعاو هلىل وا هيلع شو

 قرفلا) ةلؤسالا ىف اذك ( اركشد وادلااولعا ) ىلاعت لاق العفناكرالاب |

 ا 00 00 ا 0 لس طا تا تا اسم ان اح تح راع نع هت ع ا ع م حام هم صم تت عج ادم نا ا ا ها اسال تام تس ام سم هم تس ما حسم و ا

 11 عج ل هس تح صم حسب طحت ماج داع عجم ل ١ ملا اش عب بال ب اعل ا حدب سه روسمم هموم تيا نوب جمخسسم ما عم



 كيو 27م تصحح صوم وك فو ة هوت ذنوج هدم هوس عر عد عاش اع حو وعم اسك دراج ع دتسمتل دعا

 021 هلل باهدوح ا سد
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 تيبس نب <>

 هما ماد ادعم دو موج دنهد مم رجم ل هع سمن سد وك هر دتلا فانك اع:

 هاش لسا وتوتر ع جو موج د انما فس سكت ع انعت رجال

 تفذلأو وإس و 10 هللاىلص نوشزلا ل ىلا ةللاو لامتةالا با 3 ىباتكلاوكرمشملا ودترماوقفانملا ورفاكلا نيب ( قرفلا ) دهتحلاىلا بوسنم 1

 قفانؤنام الا رهظاناذ هل نام اال نماقلطم رفاكلاناوه قيدنزلاو ىرهدلاو

 ىباتتكف نيد ندتناوكرسشخ نيهل اب لاقناو ترف ناميالادعب رفكناو '

 فاريعاعم ناكناو ىرهدف هيلا ثداوملا دانساو رهدلا مدقبلاةناو

 قطان اوه قدصلا و قا نيب ( قرفلا ) قيدنزف عرشلا راهظاو ةونللا

 كلذىلع اهلاَعشأ راشعاب بهاذملاو نايدالا وساقعلاو لاؤقالا ىلع قلطي |
 ةصاخلاوقالاىف عاشدقف قدصلااما لطابلا هلباشب و اذكهوقح لوقلاَس

 هتقيقح ىنعم و عقاولا هتقباطم مكحلا قدص ىنعم اضياو بذكلا هلباش و

 نم قدصلا فو قملا بناج نم قااىف ربتعت ةقباطملاف هابا عقاولاةقباطم

 لوالاقالطا رهتشا دقهنا هيلا راشملا وهبلا ىبوملانيب ( قرفلا.) مكملا بناج

 رافكلا ىلع قلطيةرودذملاو موقرملااماو ماوعلا ىلع ىناثلاو ) صاوالا ىلع

 تالانييالصاحناويللا ريصينا دلوت:لاناوهدلوتلاودلا وتلانيب ( ق رفلا )

 دهاشنا | هريسفتىف مامالا لاق ) هفالح داوتلاو امه مهني ضاع |معب مالاو ِق

 ةيجاولار ومالا نم سيل قرفلا اذهنكل ءاملاىف ىلابلاىا نعفتملا رعشلا نع

 لدبلان يب ( قرفلا ) ماَمالال وق ريشي هيلاو رخ آلا ماقم امهنم لك لرعتمسل ل

 ١ عض و٠ ىف شن ضوعلا وهنم لديملا عض وم ىف عفن لدبلانا ود ا وعلاو

 قلطم ضوصخ و موع امه :نوكي م ةعض وم“ ريغ و هنع ْض وعملا

 فالخب للا فالتخال هنع ض وعملا و ضوعلا نيب علا زوجي مهضعبلاق )

 قاطملانا وه قلطملاو ماعلا نيب ( قرفلا ) داحنالل هنم لدبملاو لدبلا

 نع ىف اهققحت ثيحنم الع لد. ماعلا و ىشلا ةقيقح سفن ىلع لدامعا

 دحاو عض وب ظفللا هلمصام عيجج ىف قرغتس ظفل ماعلاف هتان زج عيدج

 قنقن نمؤم لكل آلانا باحصالاو لآلانيب ( قرفلا ) قلطملا فال

 هبحاص و هارنمؤم لك باحصالاو ) الواديحاصو مالسلاهيلعىآر ءاوس
 ل آلاقبسدقو )قلطم صوصخ وموعام«ن» نوكيفةعاسولو مالسلا هيلع

 || مومتلا بامصالا ولهالانيب ( قرفلا ) ىناثلا بابلانم لوالا لصفلا ف

 ©( صوصخلاو )
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 ةىافلال هيلع اًناز نوكينأ ليوطتلاو ةدافل دارا لصاىلع اداز ظفللا
 نالفلا مقا ليقاذا هنا وه اهعضب ماقملاو مملا مفي ماقملانيب ( قرفلا )
 لاق هأ ماقملا ناك نأ املا نالفلا قا رظن ا نالفلا ماقم نالفلا ماقوأ

 نالفلا ريغل ماقملا ناكناو ماقوا ميتا لعفلا ”ىرق ءاوس ممل محن ماقم
 ءايلاك ماق وأ مقا لعفلا 2 ءاوس ملا 2 ماقم لاعب صالا سفن ىف قاثلا

 واولانم لدب ءاتلاو اهنم لدب واولاو مسقلا ف لصا اهناذ مسسقلا فوزرحف
 ءابلللب واولا سيل ماقملانالرماا مضب ماقملاقب واولا ماقم مقا ءاتلا ليقاذاف
 ماقد لاقي ءابلا ماهم ميشا ءاتلا ل يق اذا ءايلا نه لد واولا لك مالا سفن ىف

 رهظاذه ىلعو مسقنأ ىف 3 اسهال مالا سفن ءابلإ ماقملا نالوا 3

 ءىرقاذاو ريملا فب ماقمن وكي ىنالثلا نم ”ىرقذا لعفلانانم ليقام داسف

 0 سا 2

1 

 نولي نامي

 ' ءاطعالا نيب (قرفلا) ءاذعنأ ضعب لاق اذك يملا مضب ماقم نوكي تا زال نك
 أ هل ءاطعالا نال هلوعفم تاناىف ءاطعالا نم ئوقا ءاتالا ناوه ءاممالاو

 | ىناتالاشامتاوتيتاف ىناتا ءاتيالا ىف لاقيالو توطعفىناطعا لوقل عواطم
 1 هل عواطم ال ىذا ههلوعفم تاسثاىق فعضا عواطم هل يذلا لعفلاو تذخاف

 , افوقوم ناكل عافلا لعف نا ىلع هيلع لدف عطقناف هتماطق لوقت كنال
 محدنالف عطقناةهتعطق حن اذهل و لوعفملا تنام هالول للا ىف لوبقىلع
 هتلتق الو برضنا اف وا برضناف هترمض زو< الف كلذ هلعواطمال 0

 امه تبث لعافلا نم تردص اذا لاعفالا هذه نآل لدقلااف 2و لتقاق
 ىوقا ءاتالاف اهلعواطمال ىتلا لاعفالاب لقتسم لعافلاو لحل ا ىف لوعفملا
 لاتحاال نيقيلان ا رهولا و كشلا ونظلا و نيقيلا نيب (قرفلا) ءاطعالانم

 / هريغو توشلا لمح ىذلا وه نظلاو انسن دمتو انهلا نازك قطازغ رع
 ' نوكيىذلاوه كشلاو متاقديزوحن احجار نوكي توثلا ىلع هتلالد نكل
 ا نكل هريغعو تويثنا لح ىذلاوهمهولاو ةيوسلاىلءنيف رطلا ىلع 3

 ' ناف ىراشعا ةلملاو نيدلا نيب ( قرفلا ) اخوجرم بودثلا فرط نوكي
 لالمالا وةلم بتكت و ىلا ثيح نمو نيداهل عاطتاما ثيحنم ةعيرمشلا

 جي يسع
 1 د 0 دم مم م
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 00 ا
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 نم ) لانتعت هلوق لبلد. شركلا ىف مادام اثرف سب ظ

 ال11 اف رالل) لاوقالا ف قرشا و .لاجالا قب ليعتست ةداعلا نا 0

اش دقحو 02 هردص ىف سيل ىذلا عا ئه ردصلا 3 ةبلععدلع !
 ل

الو اهب مهيوايندلا روما كرد ند 1
 هلب الا واهل 000 الا روهأ كردب

 نيكسملا ءاعطىلع نوضتالو) للاعتهلوق وحن قوسلا وريسلاادعاهف نوكي ٠

 رقبلاو لبألا نم. ىشاوملا عاونا مسا ماعنالاوثنؤيدقو رك ذيدق لبالا .

 | نيهج او نم لبي وطتلاو وحلا نيب ( قرفلا ) ماعنالا ةيمب يل تلخا-|

 ظ ليوطتلا ىفو نيعتموبشحلاىف هلا زلا نالفىظفالا اما ىونعمو ىظفل

٠54 
 (مدو ثرفني

 ريقلحا ظفح نيف برعلا لاشما نمو نيجرسلا ىم# اهنم ظفل اذاو

 | ةداعلا نيب ( قرفلا ) ثرحلا دسفبو ثرفلا ظف#نالف ليلملا عضيو

 ىذلاوهوةهالبلا وهلبلا نيولنالجر حاصعلا رات ىف قجالا وهلالا

 رهظف لقعلا ةلقاهعكو ميلا ن وكسب قدرا فض اهيل وروع واىزلابهل

 هبئع ناو ماهوالا ضعبىلا قبساؤق جالا 2 سيل هليل ناو قرفلا

 ايندلا ماىف هبا ىنعي (هلبلا دنا لها كلا تيتا و انا نووك كلذ

 وه قجالا ليق ةمثو ةرخآآلا ماىف سايكا مهواهب مهمتها ةلقل

 ناوهكياع هللا فلخاو كيلغ هللا فاخ مهل وق نيب ( قرفلا ) سكعلاب

 ناكىعملان وكي وهضيعتسيال نمل كله نإ لاقي كيلع هللا فلخ ةلظفل

 لمؤي ودضادتعا ىيرباهف ليغتست كيلع ريا فلخا ةظفلو ةقلخ كدا

 نيئيشلا دحاىلع نوكي واب ماهفتسالا ناوهواومانيب( قرفلا ) هفالككسا

 كدنع نيلجرلا ناذه دحا كلوق ةلزنم ورغوا دنع ديزا مهلوق لّزف

 ماهفتسا ول دنعامهدحا كلية ولاك ىلب ال منهنع بينا بجوا اذهلو

 ةظفلو ةزيهلا عمما لداعتف نيئيشلا دحا ىلع نييعتلا تلال عضو ماب

 (قرفلا) كدنع امهبا ليقولاك نيعسالا دحناب باج ئابجو تالذلوىا

 تاو م لك قوش زواق ناوكي تكا عاما و تلتالوم

 اهيف ىتلا ةيشاملاو ةصاخ لباللا مسا مالا نا ماعنالاو مالا نيب ) قرفلا)

 ىلاعت هلوَش اقلعت ىثحولا رج-و ءابظلا اهففلخدا مهضعب ناىحرتغلاو

 ا
 ا

او دسفم ريغو ادسفم نوكيوشملا نالف ىونعما اماو نيعْنم ريغ
 ليوطتل

0 



 ورع عم دب ز ءاج لاق افي ام دحلا قبسوا دح دخلا نفاس اجا نا ا

 ْ لكزاوهءاثنالاو رابشالا نب هل "الا للعملا دعا هاو
 أ دعضو ناذ متاق ديز كلوقكر بلال والا هءاثنال واهل ول دم راهظالاما مالك

 رابخالاهب تدرا اذا تعبكلوق اذكوديزاءايقلاثو.ثوهو هلولدم راهظال

 ىناثلاو ىطاملا نامزلاىف عببلا رودص وهو هلولدم راهظال نوكي |

 رودص_رلطوهو هلولدم تاما هنمدوصقملاناذ برضا كلوقك ا

 | تامثال نوكي ىلاحلا عببلا هب تدرا اذا تعب اذكو بطاخلا نم برضلا

 هنا راجلاو رج-او رافصاو رفصا نب ( قرفلا) نآلا كنم عيبلا رودص

 أ رقتساو نكمدق ىلا ضلال داوإل و اتيان امتا
 أ لاقيف لوح ىنعمو لوزن بيسلاضرع نوالا ناك اذااماف رّمسأو تدثو |

 ءاح اذه ىلعو ض راعلا نولتلا و تباثلا نوالا نيب قرفيل راجاو رافصا |

 |١ هنا واولاو عمنيب ( قرفلا ) ىرخا رافصي و ةرهرامحن لءدف .)ثيدحلا ىف ظ

 ١١ لاقحا ىلع *ىجلاىفامهك اريشانعارابخا ناكو ربعو دزءاج لئاقلا لاق اذا .

_ 

 نيرخآلا نيلامتح الا زيوحت لطب و نيبحاضتم انهي ن ع اراض

 هلد اعدو ل1 الكم قفا وبام وعلا نأ نما و روق نيد ) قرفلا) |

 | هنم صتنا وا هيلع ديزاوا هلاققو نوكي امم هب ىذارلا عقبام نُقلاو | |

 ةظقيلا يف نوكي اهث لمعتسا َديؤرلا نا اووف , ديول نيب ( قرقلا) ا
 فسون نع ارابخا ىلاعتو هنا“ لاق [كمانملا ف ىرب اهف ايؤرلاو

 يوكل دوعقلانيب(قرفلا ) (لبق 1 ىايؤرليواتاذه ) مالسلا هيلع
 دوعقلا نال سلجا ادجاسو ا امئانناكن ل ودعقاامتاق ناكر لاش هناوه

 سولللا ودعقم هلجرب بيصا نمل لبق اذهلو لفس ىلاولع نم لاقتنالا وه

 ليقو اهءافترالءاسلج دك تيم دنمو ولع ىلا لمس نم لافتا رض

 قد غل زيزعلا دبع نرع لوقف هنمو سلج دقو سلاح اه انا نمل |

 سلجاف ترعا اهو 0 :؟ نا + اهعساك ةهافسلاو قدزرفلل لق *

 بوسذمىبرعلا ناؤوه ىنارعالاو ىبرعلا يب ( قرفلا) ادت دصقا ىا

 ناك ناو ةيدابلاب لزانلاوه ىبارع الاو مهلا ةغلب ملكت ناو برعلا ىلا

 شركلانم ع ما نجشلاو ترفلا نيب ها( قربا )بشل دلل

[ 
 ظ

 ظ
 ظ
 ظ

ْ ْ  
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 ىلاةمظعل اًدفاضا وو

 ماعلا ةفاضا لالجلا

 نافذ ضانطل لا

 لالملا نم ةيظعلا

 ىف لمعتس اهنال

 اه ريغ و ماسجالا

 لمعتسإ ال لالمللاو

 نه غال

 ا

| 

/ 

ٌ 
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 ظ ذل لو اك الفل ىعس دلك لكل 0-0 00 عا ظفالا نا ةملكلاو ١ ما
 لمعتسإ وزنا بحاصلاو وذ نيب (قرفلا) ةلمملا ظا_فلالاكةلك ىمسب
 قلطيقفاوملا ىلع قلطب اك بحاصلانااضياو ,ءابحاصلاو فارسشالا ىف

 جاعتست نئظعلا نأ لالجلا و ةئظعلانيب ه ( قرفلا ) اضيا فااخلا ىلع
 دحاولاودحالا نيب (قرفلا) طقفتافصلاىف لالملاو تافصلاو تاذلاىف

 *ىث هكراشببال نمل مسا دحاولاو هتاذىف ”ىث هكراشبال نا مسأدحالانا

 ةراهطا|نم“برقا هوركملا نا كوكشملاو هوركملانيب (قرفلا) هتافصىف

 (قرفلاو) ةراهطلا نم دعبا وةساحلا نم برقا وكشملا وةساحتلا نم دعباو

 ةالصلا باتكىف ركذام لبق ةيمرحلا ةهاركلاو ةيهئزنتلا ةهاركلانيب

 رهاظلالوقا ةيمم رح ةحابالا ورظلاباتكى رك ذامو ةيهيزنت ةهاركلانم |

 تناكناذ ةيمرحن ةهارك هركيامو ةيهيزنت ةهارك هركيام.ةالصلاىف نا

 ةهارك ىهف تحاو كرتوا ةدهيزنت ةهاركىهف ةنسالرت ةنيطتمنهاركلا

 ناكاذآ لَم ان ظفل مهضعب لاق لم انفو لمأت نيب ( قرفلا ) ةيعرخت

 لمعتسا اذا لمأتفاماو فعض هيفاهف ءاذ عمو ةوق هيف اهف لمعتسا ءافالب
 ناكانا و ياوخأ تعض لا: هراشآ امولغم-ناكاذا لاؤسلاو تاولحاف

 لوالاناقيقدتلاو قيقحلانبب (قرفلا) لاؤسلا فغضولا ةراشأ الوهم

 ا رقلا نيف لك الدلاب :لتالدلا تانثا قاتلا لئالدلاب لئاشملا تاسأ

 ' ىانريسفتلانا ىنعس ريسفتلاو ىاب ريسفتلانيب (قرفلا) ققدملاوقةحلأ نين

 | (قرفلا) مهوتلا ةلازاو لاؤلا عفدل ىتعي ريسفتلاو ميضوتلاو ناببلل
 ءايضلا بس. اذا ولامعتسالا وعضولا مكن ى وقاءايضلانارونلا و ءايضلا نيب

 نسعتللاك تاذلاب نوكيامءايضلا ءامكم لادنعو رمتلاىلا رونلاو سعتلا ىلا
 سعثلا نم دافتسم رملارون نو ف ا هج وىلعاك ضرعلاب رونلاو

 ةلعلا فورح نم نوكي لادبالا نا وه بلقلاو لادءالا نبب ( قرفلا )

ْ 1 

 )0 1 يت رار تاعي هللا فورخ نمالا ثاوكنأل قلقلا و .اهريغو
 || ناوك الاف نوكي امنا ةيشملا نا وه ةيشملاو ةدارالا نيب (قرفلا) قلطم

 1 مازلالاو ماخلالا نيب ( قرفلا ) ماكحالا فو اهف نوكت دق ةدارالاو

 زماىا همحلا لاش للعملا لئاسلا زجعاولىنعي لئاسلاب قلعت ماخلالانا

 ا 0 0



 ا
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 الإ ع كفيال ماللا و فقلالاك لح تسال ءداسلاوو اا 35

ْ 
 أ

 السلا ذي 1 لا + ةليساو اي ع ل ول لادنالا تارت

 ىحيردتلاىف ليزنتلاو ىعفدلا ىف ل معشسإ لازئالاليقو ةطساوالب ىناثلاو

 ةيسنلاب مغلاك ىب ثلا نع كفنام ةرامالانا ةمالعلاو ةرامالانيب (قرفلا) .

 مخ سجن

 0 يغب مالكف رك د لد اا تا بلاو لي واتلاكب (قرفلا)

 (قرفلاو)ًافخ عونب نكل كالذدنم مهفاهت ناسلاو ةلهولا لواىف لصحم

 بسكلا قيرطب نوكيدق هنال معا مالعالا نا مالعالاو ماهلالا نيب |

 | لوألا نا ليبضفتلاو لامبألا ني (قرفلا) هثتلا قدري ندا
 مالكلا داربا ليصفتلاو ةريثك رومال الق نوكي هجوىلع مالكلا داريا

 ريرحتلانا ريرقتلاو ريردقلان يب ( قرفلا ) تالمتحلا ضعإ نيعي هج و ىلع
 زييتلاو لاملا نيب ( قرفلا ) ةرابعلاب هناي ريرقتلاو ةباتكلاب ىنعملا ناس

 زيهف ساينجالا: لمت زيبقلاو لالا فالخم ىعملا ق.لعاتيزقلا نأ

 (قرفلا) فاصوالا دحاب زيف فاصوالا لمح لاملاو سانجالا دحاب

 بارعالا ةيلكلا تقصتسأ ثيح لمعتسالاها ىريدقتلان ا ىلا و ىربدقتلانيب
 اهئان لجال ياكل قوتست 1 ثيو لمعتسااها ىلخاو عنامل اهيف رهظي منك

 ذاشلا ىف قبسدق فيعضلاو ردانلاو ذاشلانيب (قرفلا) ةيناثلا فالح

 ظفالاىف فذ>حراصتخالانا راصتخالاو راصتقالانيب ( قرفلا ) اعبشم

 ةيرانغلا ةلاسرلاحسثىف نبدلا ناهربلاق راصنقا ليلد ريغاو راصتخا
 'ئثب ىلاو هضعب درواو هضعب كرت اذا هرصتخا لاش نازمملا ىف

 ضعبلاكرتراصتخالالولدم نوكيفهرءاغبام شبت أي ملاذاديلع سصتقاو

 ىجالطصالال عفلا لولدمنيب (قرفلا) ىبتنا لكلا كرتراصنقالا لولدمو
 قاثلا فالح ةثلثلا همزالا دحاب نريَس لوالانا قيقملا لعفلالولدمو

 ةلجاو مالكلانبب (قرفلا) الصا هيف نامزال ثدح. هلناف الثم برضلاك

 لاشالو هللامالك لاقي هنالو ةلخبا فالخ عمجالو ىتثءال مالكلانا
 (فرشا) نس د ء ةلملا نم ل مالكلا نا اسباو هللا ةل

0 

 ا ا ات يجب يب

 ١ اهباوح ىف ءافلا لخدت ىلوالا نا ةيكرملا اماو ةدرفملااما نيب ( قرفلا )

 ا ليلدل فذملا اضيا وايسنم ايسن ىئشلافدح راصتقالاو هينلاو ىعملان ود

 7 ناا  جوجتي بس جو تدعوا مجبج جا وجنب جا 7 يا اب ا

 نع هه تس ير ري يو و ا مي و ا ست رج ا دن تيوس ةدمهشلا بوو جيرو بي 117770711631 شام 114701914111 1777 ام 1ك 71775 تت هب
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 ظ ةيئاثلا و نعم واظنل ةقفاولا لو الانا ةلك اعملاو ةهباشلا سب 1 قرفلا ) ٍْ

 معا لوالا نا ليضفتلا لمذا و ليضفتلا مسأ نيب ( قرفلا ) اظفل ةقفاوملا

 ظ هقعرص نع فيفحل ا دج رخاهنأل لعفاي سبل ول طفت مسا رش وريح لثمناف

 كلملاكانا ويح جيل و جيناو هيد حلك نأ نونو ىحح |نبد ) قرفلا |

 ٠ ةردنلاوةلقلانيب ( قرفلا ) هلحمىف ققح اص 7 10

 هريغىلا ةييسنلاب نوكينا زوج البلك ىلا قود نآف ةلقلا فالح هتاذ

 ظ ناقلاب وهاهف لمعتسي لوالانارسكلاب رك ذلا ومضلاب رك ذلانيب ( قرفلا )

 1 عيمج ىتأيالى حان احرسشلاو ةيشالانيب ( قرفلا ) ناللابوهاهفىناثلاو

 ]| حرش حرشلاو ةيشاح نلل نوكينا زو<ف ه..ىأي حرشلاو نتملا مالك |

0 

 كلا نع ) فلا ( 6 َق 0 تكلا امو "تالوقعملا ىف ]

 عبرالا نارد+لانع ةرابع هناذ تيبلاك هبازجا ىلع قلطيال لكلا ىلكلاو '

 ىقلطإ هنأؤ لكلا فالح اكهنم 5 ىث ىلع تملا لمح الو فقبسلاو ١

 ( قرفلا ) فرحا و لعفلا و مسالا ىلع قلطت ةماكلاك هتاّيزج ىلع |
 دلع اهكوضحت و سابقا لع اهعرفت ثيحنم اهنا تولظلاو ةكتتلان يب

1 
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 ةا ابنا ) قرفلا ايولطم ى مس سايقلاب تلطت ايا د نم و نون ىمعسل :

1 

 .ٌتاقع حرشىف اذه ةلقلاف ىناثلاو ةزكلا ىف لمعتسي لوالانا ةاف وا

 ىرحن فالتخالا نا فالحللاو فالتخالا نين ( قرفلا ) ىدنفا ناضهرل

 , دادغب نم بهذ نك دحم دوصقملا نكلو اتوافتم هلوصو قيرط نوكياعف

 نوكيف ةبعكلا ةرايزل ةكمىلا ماشلا نم بهذ. نمو ةبعكلا ةرايزل ةكمولا

 ] اذهل و ةبعكلا ةرايز وه و دحم دوصقملا نكلو افلتخم اهلوصو قيرط

 | نركينا ره الخطا و (ةجحر ما قالتخا ) الثلاو ةالضلا لغلاف
 |١ بهذ امههدحا نيلجركرخ آلا فالخ امهنم دحاو لك لعج ىا نينثا نيب |
 00 الحاد رمعلازو اهل قورطلا نوكف): ترغلا نك[ رخألاو .ئرمشلا للا ١
 ١ دوجولا ىف ناعتشتممال نيدضلا نا نيضيقنلا و نيدضلا نيد ( قرفلا) |

 1 ةويللاك ناعفتر الو ناعمتجال ناضيقنلاو ضايساوداوسلاك ناعفتريلب ٌْ

 © توللاو )
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 ريصللا نيب قرفلا ) ناس ؛الآ دبلا يروا عنلاكا فرالاو و ثكلا

 1 3 )كا ذك الوىلوالاةلاح فا ا نا بهي ريصملا نا عج راو

 اعنتملاىف نوكي هنال ءاهتشالانم معا | ىلا نا ةايتسالاو قا

 2 ولاوالك كولملاوهنقلاناقيقولا و نقلانين ( قرفلا )ءاهتشالا نود

 لي وهلا نا ليوحلاو ريبغتلا نيب ( قرفلا ) اضعبوا الك كولملا وه
 | دمرسسلاو لزالا ودب الا نيب ( قرفلا ) تافصلاو تاذلا ىف لمعتسي

 + كزالاو ليفتسملا ىناب قةباهتىلا الذاوح ولا زارقسا نع ةراستع الا نأ
 ) قرفلا ( نيرارعس الا نع ةيرابع دم سيلا ىخاملا بناحىف هنع ةراغ

 همايق فجات الوهسفنفدوجو» رهوطانالاملاو ضرعلاو رهوطا نيب

 جاتحلاملا ورخآىلا همايقىفجاتح وهسفنىف دوجوم ضرعلاو هريغىلا

 ١ ةساورخاب] هيا هسورحلا ند ) قرفلا ( هربغ ىلا هدوح وو همايقىف

 ْ م ال نب ) قرفلا ) هسك ءةيمحلا وراصح وروساهل تسيل ىتلاةئدملا

 اودل 1 مالو ضرغال تداناودوع 0 0 0

 دج وامل لب كلذك اسيل امهناذ ىناثلا ىف بارحللاو توملا فالك برضلا نم

 ١ فيرحلا نيب ( قرفلا ) بارخللاو توملا اههتبق(م ناكءانسلاو ةذالولا

 مورحم تلقولو فيحت وهف موحرمىف موجرم تلقول كنا فرحتنلاو
 هبوشدنع لازام صلامللانا ىفاصلاو صلاحلاانيب ( قرفلا ) فيرحن وهف
 ميظعلا نيب ( قرفلا ) هيف 0-- لاَ دق ىفاصلاو هيف ناكنا دعب

 ىذلا ريغصلان ود ريقللا ىنعا هلباقمنا اكريبكلا قوف مظعلانا ريبكلاو

 دقو ايقيقح نوكيدق درفملانا درفملا ودحاولا ( نيبقرفلا ) ريبكلال باق

 ١ دحاولاوسنجادارفا عيجب ىلع عقيدق و درفم هناف سندا مسساكاي رابتعا نكي

 '. لهجلانا بكرملالهللاو طيسبلا لهم اَنِيب ( قرفلا ) ايقيقحالا نوكيال
 طيسبلا لهطلاب لهاملاذ بك رملا لها ف الخ علا بيسن اكىذلاوه طيسبلا

 ىردال وه نك رملا لهملاب لهاملاو فرعي ال هلا فرعنال ىذلا وه

 ا ليعبسإ قئىددعا نإ بلسلاو فذمل | نيد ( قرفلا ) ىرشال هنأ ىردالو

 : هنو دين تليد تافصلا ف لم باضاو و ترم تالاف

 ا ل 1 02 ع عم :
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 رادلاىف لحرأال انلق اذا هنا سدلب 7 ىّيلاو سنملا ىئنل ىلا ال نيد

 هلال جرلا عفراذاام فالخع قارغتسالاف صنوهف سنملا ىئنلال ناكناف

 سنملا ئن هيدصشاعرو ”ىش ىف مومعلا نم ٌنوكيالف ةدحاولا هبدصقت ام ر

 لملا ولعفلان يب (قرفلا) رادلا ىف لجر سيل والجرام هلثم و اماع نوكيف
 راجلاو ناويللا ىلا بسن مل ىدصق لعف هناقلعفلا نم صخا لمع |ناوهو

 روبصلاةفصفف ةبوقعلانمأيال بنذملانا رويصلاو ململا نب ( قرفلا )

 ىعسملاو موهفملاو ىنعلا نيب ( قرفلا ) ململا ةفص ىف اهنمأي اك

 صخب دق ىنعملا نا الا ىمم مسا هل عضو ثيح نمو اموهفم ىم-
 ركبو ورعو ديز نم لكل لاقيف اهمعب ىعبملاو دارفالا نود موهفملا سفن
 ةمالسلاب هللا هاقبا ةمالعلا انكش لاق ) هانعم هنا لاشالو لجرلا ىمسم

 | ظفالاب دصقت اهنا ثيح نم لقعلاىف ةلصاملا ةروصلا رصتخلا ةيشاحىف

 اهلا ثيح نمو اموهفم ىعس ظفالا نم 0 ثيح نه وأ نعم نول

 | ةقيقح ىعست جب رامدللاىفاهتوبث ثيحنمو ةيهامى عمت وهام باوجىف ةلوقم

 | ءاهسالاو دحاو ىمملاو ةي وه ىعتت رايغالا نع اهزامتما ثيح نمو |

 | سيكلابك لما ورضلاب كلملانيب (قرفلا) اهتاهج وة روستلا تايئيح نم ةدذعتم

 ١ صنخي اهرسكبو مهريغو لوقعلا ىوذىف فرصتلاع مملامضب كلملانا
 | ”ىث نع فشكلا ناببلا ناوه قطنلاو ناسلا نيب ( قرفلا ) ءالقعلا ريغب

 01 ىوتلا زبلا راتعإ اذهو.لوقلا صوص قطنلا و ناك قيرط عاب
 | اههتريضلاىف اعبرعلا ميصفلا قطنلاوهف جالطصالا نعم ارابتعاباماو

 ' نانملاب نايبتلاو ناسللاب ناببلا نا.ليقام هدضعب و خيال اىناب واسنم
 ١ ىلاعت هللا قطن لا الو ىلاعت هللالاق لاَ هنا لوقلاو قطنلانسب (قرفلا)
 اد ل وادلا دكت تح لاح هيو دلمأع لوقلاو نان الاب ضان طنا
 | ريخ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص انين و باوصلاب لاق نم ريخ ىلاعت هللا نا

 [ لاعتملا كلملا هللا ىلع ليضفتلا مزلا لاقنمريخ ليقولو .باوصلاب قطننم

 ل12 انام ىوتانا ىوألاو ىرتملا قلم (:قزفلل) لاو غوعَو
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 55 1 ءارالا تقرفا ناك ىربرإا لاق) قرفتلاو قازفالانيب

 | لمتس قرفلاو فل طار( قل اذك و اذك ىتما قّريفت ) .ريدللا ىف

 ىئعملا ناكنيقرفتم ةوخا ةثلث ديزل نا ليق اذاذ ماسجالاو صاخم الا ىف

 لك نا ىنعملا ناك نيقرفتم مهعضو ليق نا و ةعقب مهنم دحاو لكنا
 مه دحا نا ىنعملا ناكن يق رفثم مهعضو ىف ليق نا و ةعقب مهنم دحاو

 ءارلا ديدشتب قرف لاق كلذكو همال ثلاثلاو هسال رخالاو هماو هبال

 قرف كلوقك زيبقلا ه.دارب اهف فيفختلاب قرف و عجلا لبق نم ناكاجا
 تعنلاو ةفصلا نيب ( قرفلا ) لطاعلاو ىلاملاو لطابلاو قملانيب

 ةبوطرلاك هقراشن.ال ايناذ وا رك و حلاصك ادومن الا نوكي ال تعنلا نا

 ايضرعو ايناذوامومذمو ادو<ناكامل حن دفصلا) رانلا ىف ةرارطلاو ءاملاىف |

 اضيا مولعلاوهو لعلاوه نهذلا ىف دوجوملانا مولعااو معلانيب (قرفلا) |
 مولعم وه ثيحنم هسفنىف هراشعاب واع ةلقاعلا ةوقلاب همايق رامتعاب نكل .

 ةححا نيب ( قرفلا ) رابتعالاب نافلتمو تاذلاب نادححم مولعملاو ملعلاو |
 ناببلاثيح نم ةنيبلا ومصخلا ىلع ةيلغلا ثيحنم لمعتست حلا نا ةنيبلاو |

 ةيضيعبللا نم نا نيبسالا نمو ضيعشل نم نيب ( قرفلا ) ىوعدلا ىف ا

 (نوعرف لآنم نمؤم لجر) ىلاعت هلوقك اهدعب امب ثك | اهلبقام نوكي ٠
 سجرلاوبتجاف) ىلاعت هلوقكاهدعب امنرثك ا اهلبقام نوكي ةينستلا نمو
 تالوقنملا ىف لمعتست ىلوالا نا نع و نم نيب ( قرفلا ) ناثوالا نم |
 | رعلا هّنع تذخاوحن تالوقنملا ريغىف ةيناثلاو مهار دل ديم تدخلا رد ْ

 كولا عفرلا ةمالع مسالاىف واولا نا نولعشبو نوديز نيب ( قرفلا) ْ
 بارعا فرح الثم نا ديز ىف اذكو سكحملاب لعقلا ىنو عمبا ةمالع |

 نونلاو لعافلا ريعض نالعفب ىف فلالاو نب ونتلا نع ضوع نوتلاو
 م بصانلا .لوخذ دنع هفذح ليلدلاو ةكحرملا ماقم متاق ا

1177777 

 نوخن 5 ا خرم معا دوحولا ت م مدعلا نا ءانفلاو مدعلا نيد د ( قرفلا ) ا

 ( فلا ميعلا لع لد دعب رايق هبلس ءائقلاو اقخال وأ اًهباتس |

 تاركتلا ىف مومعلا ليلقت نع ةرابع لوالا.نا ميص د وتلاو صيصخقلا ني ْ
 |( قرفلا ) فراغملا ىف ةضرانسلا ةكرتشلا ةلازا نع ةرابع ىناشلاو |

 عنوجيتسف عمه ضيعل يعتد تلا مايا هن فلسأ اديني متلي تما لاموتتفس فسم تبكي ضيم ا تل بفن لمت ليات لنا ا, لف تين م سما ان تا ءاييمم لما ل ة لي يمد يل تت لس دهن دنانو  تمادقل
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 هتاسسممب سب يي يل

 الا لل ةلر كءاسلاو نك اس ل رعملا امهف ث ىف لب هلا ىر ريالا

 ( قرفلا ) مسجلا ىلع الا قلطيال هاذ صخضألا الخ هريغ و ميسملا ىلع
 امهلا روهشملاو أزين ضعبلاو أرحنال ءزللانا ضعبلاو ءزللا نيب
 عمجت ةدعاقلانا ةدعاقلا و ةطباضلا نيب ( قرفلا ) ةفدارملا ظافلالانم

 ةشاجقف ةمازلسلاب هللاد اها ةماعلا انش لاق راظنااو هابش الاى اذك :

 اذه ىلع قدصت ةدعاقلاو كهنم اهماكحا ف رع هام 2 عيجج ىلع ٍإ

 نكرب سيلو ضرف ةريخالا ةدعقلاو ضرفو نكر مايقلا هداز رهاوح

 0 نكد ) قرفلا ١ امهتس قارقت , مهصملاو و ةداث الا كلو 8-1

 كيرلا 1 نسع ايف قيرفتلاو ىناعملا ىف قرهلانا قب راو

 3 ) ص 0 ر ص ١ ةلطنا هند عا لوالانا مثلاو تاذل | ندد َّق هلا ) ءالضفلا 7

 ؛ لصالاوه اذه دحاو بابنم اهعمجحن ةطباضلاو يش باودانم اعورف

 ْ 7-00 ءطنو 0 سه لصالانا ةدعاسقلاو لصالا نب قرفلاىف نربصتفا !

 لا رابتعاب هيلع قاطياما لصالانا الا هيلع قلطتو ىلكلا صهالا |

 ١ هيلعقلطتامنا ةدعاقلاو ) هيلع ىنتسو اهداكحاىف تاّيزللا هيلع عرفت
 ١ نادحصم امه اهيلا جاتحنو اهماكحا ىف تامزملا اهلا عجري هلا رابتعاب |

 ' ةشاطبابلانا باتكلاوبابلانيب ( قرفلا ) رامتعالاب نافلتخمو تاذلاب |

 ١ إم هب ىعخت دقو دحاو سنج نم لئاسم ّش ةلادلا ظافلانم ؟

 ١ تناكةللقلئاسملا لش! ىذلاوه باتكلاو دحاو فنص نم لئاسمىلع |

 ' قلطم صوصخو موع امهنيبف ةفلتحم نوئفوا دحاو نذنم ةريثكوا |

 . بابلانا لصفلاو بابلانيب قرفلا ف مهضعب لاق ) باتكلاوه ماعلاو |
 ١ لصفلاو اهلبقامل هيث آلا ثاحسالا هيف قلعتال عضوم لكىف قلطي

 ١ بابلا كلملا نبا لاق ) اهلبقامل ثاحالا هيف قلعت عضوم لك ىف قلطي

 (  قرفلا ) هيلع عالطالل هنم لص ود و دوصقملا ىلا هنم لخ دام

 . انكر ضرف لك سيلو ضرف نكحر لكنا ضرفلاو نكرلا نيب
 مزراسألا ميشلا لاق ) معا وهف اضيا طرشلا ىلع قلطي ضرفلا نال

 , اود ةالصلازوحال نكلو لوخدلا ريبكتلاك جورملا ةعكأ طرش ىهف

 . لئاتسلاو ةباحالا هلو رطضملا ىعادلان ا لاوس 0 و ءاعدلا ناد ) قرغلا) /

00 
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 لوالا برضا و ' انه نوكي فقولاو ب برضي و لماسإال

 ماع هللالاَش اذلو 0 فراعلاو ةقيقطلاب 0 فرعد ىذلا وه

 هوجو ةفرعملاو اعلا نيب قرفلا مهضعب لاق ) فراع هللا لاشاالو

 علا نا ىناثلا و ) تايلكلا ىف معلا وتام زا ىف لمعتست ةفرعملاثا لوالا )

 1 نود هللا تف رع لاعب اذلو طئاسلا اىف 4 رعملاو تايكرلا لق ل | عئسل

 نءريخالا ىلعو لها لعد لا داوحالا )ع لع قلطت ةفرعملا تلابلاو (

 ميديا نقم ىش ا للخ 0-0 ئقلا ناكل ردآلا

 عشال نال عضوام سنملا ساو ارح وا ةرطق ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطي

 ليدس لع خراح ٍدرف لكل عوض و هتهناف لجولاك ههبشاام ىلعو ”ئثىلع ١

 عوضوم هلاف ةماساك انهذ سنللا اعو ) هنيعت رابتعا ريغنم لدبلا

 كيرحلاب طسولاو نوكسلاب طسولانيب ( قرفلا ) نهذلاىف دوسهعمل |
 طسولاو فرظ نوكسلاب طسولانا هللا راج لاقأم لوالا نيهجو ١

 تدح وأ ىا نوتيلا ا طسو تن ص لوقت برعم 2 | كب رخلاب أ

 المعتسم نوكسسلاب ام نوك هيف ربتعيال حو هب لوعفموه هسأر ةثجو
 لثم قبسدقو ) روهثملا وهم اهزكمىف ةكرطلاب و ةرئادلا لخاديف |

 مهيب ناك لوالا نكل فرظ انما ولا رملاو نوككسلاب طسولاو ْ

 تسلج لاش لوالا هجولاىف ربتعي ملام هيف ربتعي حودودحم ناكم ىناثلاو |!

 تسلجو نيب هيف عقبنا زوجي امه لمعتسي هزي ىا نوكسلاب موقلا طسو |
 مهضعب لاق ) فارطالا زكرم وه ىذلا ناكملاف ىا كيرخضلاب رادلاطسو

 رادلاك انهاصتم ىف كب رحضلابو ءازجالا قرفتمف لاش نوكسلاب هنا |

 ئدهلاو اهلوأ انا دما كلهت نل ): مالسلا هيلع قط لك ل ا
 00 - طسولا قالطا هيفزا اهرخآ رم نبا جسما واهطسو د

 | اينهكي رخن اطسولا نيب و نيسلا نوكيسي :ظس ولان قوش. لب 4 نجلا ١
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 01 ل و لع لح لطرع قرع وللا لح عد هيلي ودا
 , مالا هلخدام اذك درطنالو ةيلك 000 ةصاخحلاا ةيضتو مدا نّريقم ريغ

 ١ انوع ودورحلا ءادم دحلان أ لصاحلا ) ماللا هلخ دب مسأ لك لاشبالو مسأ

 ١ (قرقلا) طقف ادوحو رادم امنا ةمالعلاو ا فالخ ادعو

 ظ لعلا ىف عورشلا اهيلع فقوتب ىتلا ىه ىدابما نا ةمدقملاو ىدابما نب

 | مولعلا ءزج ىه ىتلا لئاسملا ف لمعتستو الوا ةدوصقم تناك ءاوس ظ

 | مهللانا ةركتلاو مهبملانيب (قرفلا ) لئاسم اهتحت ىلا مولعلا ىف ةمدقلاو ظ

 ظ هريغو دودحلاىف اهلامعتسا زوحي ةركنلاو طقف دودحلا ريغ ىلع هقالطا و

 [ة ةركنلا ىف ظحالم نييعنلا: مدع نا ةركتلاو سنملا مسا نيب (قرفلا)
0 

 ظ
 ةراشا رمضملا نا رهبلاو رمضملا نيب (قرفلا) ظحالم نأ كاومالاو

 نا فضلا و فص ولا نيب ( قرفلا ) هدعبام ىلا ةراشا مهبملاو هلبقام ىلا .

 أ لجولا ةرفضو لحلا ةرم هلاقتلا زوجو فصاولاب موقام فصولا ْ

 | قحنزال ةاودلاو ّرضقلاو لوطلاك ريغتالو فوصوملاب موةبام ةفصلاو

 ! هل ةفصال ديزل فصو , 5 اء ديز لئاقلا لوق ىفاكلا فو ) ىبورلل ضاببلاو |

(قرفلا) اضتالا ةياذ قرفلا محلا هفصوال هتفص هب ماقلا هلع و
 ١ 

 0-0 ىذلا عاشأالا سفن ر مدصملا نا ردصملا لصاحلاو ردصملا نيب

 ىضرلا لاق ) عاشألاب لص ىنذلا رثالا ردصملاب .لصاحلاو) ىونعم

0 لوغملا ىلع هعوقوو لعافلا نع هرودص ريثعا نا ثدخلا
 

 قاسلا و قايسلا نيب (قرفلا) يصلوا حا 2 ةيئيلحا هذه رع مل اذاو

 2 لفل احلا نأ مك ةالكلا لبق ايف نمغتسي ةرح ولاا ةفاحلا قا

 راثك الا نيب ( قرفلا ) اعم هدعبو هلبق اف ةاثثملا ءابلا قايسلاو) د

 | تاوذدلا ف لمعتست 'رثكتلاو فاضوألا ىف لمس راك كنا ياو

 تاهدصتلاو تاروصتلا ىف لمتسي لادلا نا لادلاو ليلدلانبب يفر

 ليتم لوألا ياو ا ا ترن كيف عقال |معتسإ ليلدلاو 1

 | لبقسملا ف ”فوخخاو: ىكاملا ىف نزلا نا زك نوكي اهف :قاثلاو ناكأاعف

 زاوملا ةلئاقم ىف لمعتسي ىلوالا نإ باوضلاو ىلوألا نب (قرفلا)

 ا مزلحا نا مزملاو فقولا ني ( قرفلا ) ًاطملاا ةلاقم ىف ىتاتلاو أ
 جس

500 



 ىهواهنم رداصلا هنالدطسوتملاةلعلا رثاديلا لصولا امناو نس ىستلاذ: ىف |

 برعلا ءايحا دحاو ىملا نا ةليبقتاو ىلحا نيب (قرملا) ةديعبلا نم

 قيرطلا ( نيبقرفلا ) ةلسقلا فالح دحاو با ىيهيفام نوكي نا: مزليالو

 اهتنيق نما قاما ثيئاتلاو رك دعلا ىف ةيواستم اهنا ليسلاو طاربقلار

 ليبنلا و داتعم ريغوا ناك اداتعم قراط قرطي الك قيرطلاناوهو فيطل قرف |

 هش 00 اييسلا نم طارصلاو ) كول سلا داتعم وهام قرطلا نم |

 نمد ( ى دا وهف ديلا لمان ع 0 جاحوعا ال ى عءأ

 ناو هّناذخ يف اهفو هدنع رضح اهث ديز دنع .لاملا لاه هنأ ىدلو دنع

 ةوالت نيب ( قرفلا ) هدنع سطح اهف الا ديز ىدل لاملا لاقبالو ايإغ نك ٠
 ةفظولأ داروداو دا دل ةعلأ 57 37 ملا ةءارق ةودلتلا كك أ رقلاو

 ةماعلا وت متبل اهعابتا ال ظفللاب فورا عجب اهنال رها ةءارقلاو |
 زاح ناو ”ىثن 0 نسدح نع 0 زود الام م نا ةصاخلاو أ

 ا
 لو وول تارقلا نع اهك اكفنا زوحي وحنام ةصاخلتاو هدارفا ىلا ةسنلاب :|

 مدللا نأ ىلع ءان هيام دا نمو مسالا تح ق حايصملاو لصفملا تجاص 5

 ا |

0 

1 
 ا

 أ

 بجاحلا نبا لوقو )مسالا سنج نع امه اكفنا زوحال الثم رطاو

 بجالانئاف مسالا دارفا نع امهك اكنفنا زوحي املا ىلع ءانب هصاوخ نمو
 لاق ةصاخلاو .دملا نب ( قرفلا ) ساما ىلا نالوالاو دارفالا ىلإ رظن
 ةصاخلاو سكعنمو درطم دملا نا ةيفاكلا حرش ىف ىضرلا مجشلا
 هامحق دللا ىلا لك ةظفل فيضت نا دارطالاب دارملاو ةسكعنم .ريغ ةدرطم
 ىف ىنعم ىلع لدام مسالا انلوق ىف كلوقك هربخ دودحملا لعجتو أديم |
 اذكو) مسأ وهف نّررقم ريغ هسفن ىف ىنعم ىلع لدام لك نّررقم ريغ هسفن ٠ْ

 سعلاب دارمااو مسا وهف في رعتلا مال هلخدام لك ةصاخللا ىف لوقت

 هيف ق قعم لع لد. ملام لك لوقتف | يهصيقن نذه ناكم 00 نأ

 هلخد ملام لك ةصاخخا ىف 0 محصل الو 2 يف نرتقم ريغ .أ ٠

[ 

 "ارح نأ نع اضف لولتلا لآ لمرأل دجلا ةزملا ا نك كول

 : دللا ةيضق درطتف نييقطنملا ةرابع هذهو هلاصح بام 4 ينل لقي جحا

 وسبح مكث ويل جهلا هذيلا 5: ب داق 117

 ا ادني وردا نح 10 ىلا 0 ءال سكعلا لاش 2 نسل تفنرتلا حلل



 مالعلا اننئكش لاو هيف

 ناعم علا يد تداولا ) سصتخلا شاني ىف ةمالثشلاب قات ذَتلا هانا ا

 ناكولىتح عبتلاب ةدوصقم ظئافلاب الع الولدم تاذلاب ةدوصقم ةصوصخ# ا

 ةفاطلا كلت تاعكلا ةمدقم .دارملاو) املا جك اهتودب انكمت ىتاعملا مف

 باتكلا ظافلا نم ةصوصخم اظافلا باتكلا ةمدقم نوكرف اهداعم نود 1

 ظافلالا هذهدارناناكول ىتحاع. ةدوصقم ناعم ىلع ةلاد الصا ةدوصقم

 أ ةفئاطلا كلت ظافلا تاتكلا ةمدقت: دارلاو ) اهلا ميتحي ل اهنودب انكم |

 باتكلاظافلا نم ةصوصخم اظافلا باتكلا ةمدقم ن وكيع ا نود

 طظافلالا هذهدارا ناكول ىتح اعنةدوصقم ناعم ىقعةلاد الصا ةدوصقم

 ىرخالل ةنابم نيئمدقملا نم ةدحاو لكف اهلا مح مل اهنود انكم

( قرفلا) ضعبلا رهو لا بهذإك ىرخالا نع امها دحا سلو
 سدللا نيب 

 نمل | ةنلط تسل كل[ وقد ونص محفلاب سبللا اهعضب سبللاو ماللا محفب

دوصقملا ماما ثمدق ا
 عافتناو ام هأ طامرال 

 اهل

 ني

 كيني 02-5

 لضاوفلاو ) ةعاجلا و زعلاك ءادعتتالو اهبحاص مزاتام ىهو ةليضف عج

اياطعلاك هريغ لأ ىدعت ام ىف و ةاضاو م ٍ
 ىبلانبب ) قرفلا / بهاوملا و

 ءاكبلا عم نوكي ىذلا توصلا ثدرا تددم اذا هلادملاب ءاكبلاو رمصقلاب .

 ها مسافة:

 دع تكي < سصانشلا لاق ) اهحورخو عومدلا تدرا ترصق اذاو

 نيعلا عمدرصدقلاب ىعبلا + لياوعل الو ءاكبلا ىعتالو + اهاكب اهل قحو ّْ

 ءاكبلا فلكت وهفىاشااماو ) تودصدهعم ناكام د ودللا و تاون رخ نم ا

 سيلو ةطساو هلأ لكنا ةلآلاو ةطساولا نيب (قرفلا) نوعلا ناتيفا

 'ىتثلدجولاداجنا فقوت نكلو ةدجوم نوكتال ةلالانال ةلآةطساو 3

 ةيمهولا ةلعلا هو ةرثؤم نوكتدق ةطساولااماف) ل تلاد توت لح

 لالا تابهرعتلا ىف لاق) ةديعبلا لولعملاو ةلعلانبب ةطسوتم نوكياعرو

 | اهل راتتلكدبلا هرثا كوضاوف قتملاو غافلا ةحتنط اولا ل

 , ةطساواهنافنءالاودل-ا نيب. بالاك ةطسوتملا ةلعلا حارخال ريخالا دنقلاو

 . ةديعبلاةلعلارثال ودو ىف اهكاط ةطساو تسيل اهناالا اهلعفنم و اهلعاف نيب

 -جييعيمدعو 0 ل 2

0-0000 

0 

0# 

 ا



 الالات تل ب 2222-+

 يي تمس
 رجح عع وج وح هو جوك يم معمم

 4 والا كل راشثن ةيئاثل 1| قلبا ْن توك ريغنم ةديفم ةلج مدقت دعب ءالك

 هزك > ناحالو دوحوم نص "يتمدد نأ رع نت مك |
 اه نوبوحتلا فلتخا ( ةداف) نامالا باتك ىف عئادبلا بحاص

 دحاو ىنعم امه نورك الا لاقفال ما. قرف ةزمهاو ءابلا ةيدعتلا فرح

 اديز تحرخا تلقاذا كناوهو قرف ام« لب درملا سابعلاوا لاقو) ا

 هبتج -رخ كاةانعف هه تجر> تلق اذاوجورحلا ىلع هتلج عم 3

 قيقطا هللا رذعت ملاذا اذه نال محدا لوالا لوقلاو كعم هتبكصتساو ظ

 عتابا زوحالو 6-2 لاق ( مهرونب هللا بهذ ) ىلاعت هلوق فالخي ْ

 ضرتعم ضرعا ناف ماهفتسالا ىفرح نيب زوحال أك ةيدعتلا ىف رح نيب .
 ( نهدلاب تبنت ءانيس روط نم جرخت ةرحدو ) أرق نم ةءارش هزاوجىف ٠

 ةرمهلاو تلي نعم تنثا نا اهدحا لاروقا دع ايف لبق دقف كانا كد
 ايتو لوح تاعلطا عوف تيأر +: يهز لا ظ نفل ادا

 ةءارقلا هذه نوكي لوقلا اذه ىلعف * لقبلا تدنا اذا تح مهلايطق |
 | ليقو ) اهتبني نهدلا نا ىنعملاو ءانلا سأل. نهدلاب تبنت أرق نم ىنعم |
 ركيداباوقلتالو ) ىلاعت هلوقىف اهتدايزك ةدئاز ءابلا اهنا ةءارقلاف ٠
 نهدلا جرح ىا نهدلا تبنت مالكلا ريدقت نوكحيف ( ةكلهتلا ىلا |

 رملأ تانادعب نهدلا اهتابئانال ءاتلا تدزاما لاوقالا نسحاوه ليقو) |

 | نانوكي نيلوعفم قلعثدف ىعملاف لعفلا ناكالث ) هنم نهدلا جرح ىذلا '

 ءابلاب ىدعتلا ىف ةيوقت ىلا ميتحا نهدلاو رمهلا امهو لاح دعب لا

 ١ تهغدا اهدعب ةيهاتلاال تيقل اذا ةيريسفتلاو ةيردضملا نأ ن نا ( ةداف)

 | ماخدالا نماسعنام اهيف ناف ةففحلا قالت ' عئاملا مدعل اطخو اظفل 1

 ا ردقلا اذهب ننتتملو اذه ةففْحل اد 5 ثالذك و ( ردقملاريضلاوهو أ

 انتلامر تسيلو اهترفول اهل ةياهنالو اهتركل اهل ةياغال اهناذ كاوفلا نم
 ةرطقلاو ليلقتريغ نم اهتنؤم ةيفاكو ليصفتلا ىلع اهناس ةلفكتم هذه

 ةدنغملا قوفلا ق عباولا بابلا 2 رتل ىلع ليلقلاو زدغلا ىلع 1 ا

 ىلوالا نا تاتكلا ةمدقمو علا ةمدقم نيب ( قرقلا) ىش نؤتف نم

 : هنالك م ةشاطل : ا و 6 هنا عود 3 هيلع 2-5 لا ٍْ

 كحك تح يح دع

 ا هو تع عب يب تيوحس مح دم دمع بول م امج كاب ميسم ب اج مج مع جم ع مجم سجس جو ساو تت

 ده. جر واعسم رجم وصوص جنب



 |*نب ردقملا' نيفراسا ىلع امتالد ةوقل امهنم دحاو لكل ةنيعملا. طباوضلاب ١

 | ل1 ل رسما تا اناس اضن قرت م2 هقز كم انهو
 راعمالا زوجي ( ةداف ) نامكلا نبا مالك نم هلك ىضرلا هركذ اك هيف |

 اوادعا ) ىلاعت هلوق ىف ك هيلع ةلالد هقايس ىف ناكاذا ركذلا لبق

 ىه نا ) ىلاعت هلوقو ىف أك هقاخل ىف تناكاذا اذكو ( ىوقتلل برقا |

 الا هب ىنعيام مدر ريض اذه فايشكلا تحاص لاق: (ايدلا انتايحالا

 ١ اولفحو لوالل اوهبنث قامملا ءاعو ةاجلا َدمثا ىنعا:موقلاو روكذملا ؛

 | هوم درج + 00 لثم نا مهلوق كلذ ىلع لذ قالا نع ١

 ١ هيلع سافال ذاش * راغس ىزح م لفف نسحو * ربك نع ناليغابا '

 ٍفرظلا نورد نونوكلا لاق ثيح ىنملا لضافلا هع محدفا ام ىلع 1ْ

 دب زلف تدحجو اذا ماو 00 28 0 دجوب مل اذا 00 العق ممل :

 فيرشلاو ) ديهتلا اذه دعب لامكل ربا لاق ) ةداف 20 هالة ر دعب نم ٍْإ

 هل اريخكيلاو 0 داك د1 عأ لع نأ محهلالو وغل فرط 0 ا

 حاتفملا حرش ىف اذك ةيعس اوا ةيلعف اما ىهو ءازج تعقو ىتل لا اجلا ىلاذ :

 رك دامو مالكلا لوا ىف عقن ال واولا كل 0 (ةداف) ف رثلا دسلا ظ

- 

 4 1 ع
 ورعألا تقود كار تر م قلوفلاف ةثالتلا عضاوملا ريغ ىف سا 0

 هل لوعفملاو هيف لوعفملا با, ىف اسايق نأك امأآو ارع تقو ادنز تر )هو

 ىف ىه عضو من ايدلا انثايحالا ةويللا نا ةلصاو ا نم هولشام

 0 ديهملا دم عل لامكلا نبا لاق) ١ اهيل اهيلع لد قب 5 00 صوم

 وهتكملا نحت نع قرنا جرخ الو صامللا لعفلا ردّس دق (ةداف)

5 

 6 لْقَح هن اكو اهاضت راو فاك ا عطخ حرش ق : ىف ةدافلا ةذه هنع لدن

 أ لعاف را تتخالا كيلا هلو5 حرش ىف لاق ثيح حاتنملا عرش قى هر

 ١ ثيل نوني نأ رطل رفات نوكيال اربخ عقاولا فرظلا ن ل

 ةلخلا (ةداف) كهنع عجروأ ماعلا ىيعملا رب دقت ءاوتك د | عانتم ال 0

 عوجر اما ) املأ نيتيقابلاعوجر نال ناتيلصا ةيلعفلاو ةيعسالا

 ةيطرششلااماو) لءفلاب ةردقم اهنوك رك ال اذا ةيلعنلا ىلاذ ةيفرالا

 نو يمك ناانج مسوس ا لع 5 2

 ا ممتع دل محصل سمح محتسسسل سصاتسسمب اس يسارع قا ديلا دم دب هد دمع انانح ل ١ يسع داحس يحسم مدع ١ م يمص يأ

 شب نا مهدارف فانيتسالاوا ءادمالل نوكي دق واولا نا ةغللا لها
 يي ل يبي



 ..اسس ميسي سيسي ل يسد جس سس سلسل

 عمال سنجلا ٍلعو ةرصايقو ةنعارف لاش ةيعمجل نيذملا مالعا نم

 | ( ةدئاف ) هيلع قلطي نم لكل امهنم لك ىف صاخ عضوب لوقلا نم ديالف
 2 لاق ثيح نارا لضافلا كدب حرص هرئاو هانعم 5-5 رعضملا

 رعضملان| ىلا ةراشا اهفذخحال ةيعستلا ءابلا راعضاب فاشكلا بحاص:لوق |
 هرثا مالو هانعم قب فوذحناو ) همالك ىهتنا فوذحلا نود هرثا قس ٠

 فوذهلا نال ( رهعباصا ن 0 هلوقىف فاثكلا كحاص لاق ]

 ْ لوعفك هرئاالو هانعم قبال ك وزملاو د )يونا هلا طق ناو انعم قاب

 + هادع وشو هداسح ظيغ * عاقلا لوقف اك مزاللا ىرتخ ىدعتملا |

 | ءزاللاك لعفلا نيو ايرهظ:لوعتلا كرت » ناو جمسنو يضيع ل 1ْ
 | ديالهئاردقللانييودنبب قرفلاف رضملااماو رعظملاو قوذحلا مظتني ر ردقلاو .

 ظ 0 ظفللا فذح ىلع لا_متسالا رارّمسأ نم: رخنآ اظغل ظفل:نيعضت ىف.

 ( ايدعتمو امزال نوكي نا زوحن دحاولا ع ريدقتلا فالخت :
 ' ريغلا ىلا ازواجيم نيعضولا دحاىف ءانعم نوكي ناب نيعضولا بس |
 ١ ىرحاو شلل نس عطو دلك شفنا دنع ا صطا عشولا فو !
 ١ ريسفتىلاقثيح'عونلا اذهنم لهنا ىواضببلا مامالا معزو) راثتنالل |
  ةيآلاىف ايدعتم نوكيو ,مورضحا ىا ( مءاديش له لق ) ىلاعت هلوق ظ

 .. لانبملاىف لح ناف هعزاك آلا نشيلو (انزلا اهو) لاعت دلوفك زالوا
 -قرفادقو ره هنعص ىذلا كرما لص ىلا ةلعود سم اضيلا 100

 ١ ( ةداف) لامكلا نءالاق اذك بازحالا ةروس ريسفتىف لضافلا كلذ اذهب

 ' بيبالاغمىف ماشه نا لاق ةعناشلا تاعسوتلانم لاصيالاو فذحلا

 ١ ,هزبوح عم ىرك ذانه نوب ولا لمهاو ناوزاالا اسايق راخلا فذحنالو

 ١ ىعلاوةردقم ماللاو ةيردصم ىنوكي نا ئنمركت ىتئجوخ ىف
 0 فذحن الو اهدءب ةرععم ناو ةيللعت اهتوك اضيا اوزاحاو 1 0

 ' ىضرلا لاقو ) اهتخا فال اهريغ اهلع لخدتالاهنال ةلعلا مالالا عم ظ

 نيبابلاىف اسايق راص ماللاو ىف ىارللا ىنرح فذحنا ةيفاكلا حرش ىف و

 ١ ناونا عم اسايقرلا فرح فذح ناك ك هيف لوعفملاوهل لوعفلاىاب ىتعا |
 مج



 3 - م د جرعجس
 مما مس مس تيسءعسيسسيسسنيسس سس يش سس سيسسم هينييش هية ني يس يشم

 ةالسلا هيلع#لا بلو 0 اور ١ راثال [3 مر 1 ترد

 سيل ديرب ( رفسما ىف مايصما ريمان سال ) هلوقُف ةغللا 55 ىطن

 | ليق

 00000 0 © ما ماهلا برضن نك ما نولوقيف .

 ا و روج ريضلا (ةداف) لايحلا نا هلق نادل: ىلج ندسح مهو 1

 | نذلا لوقبو ) ىلاعت هلوق ىف اك كلذو رك ا ا

 ٍ ةدحلاةر وسق للاخت هلو3ىقأك فاضملا 0 1

 ا ) نويذكت 4 منك ىذلا رانلا تاذع | وقود مك 'لقو) ا

 سما م 0

 مالكلاىف ما نوديزي نهلا لها ضعبو رفسلا ىف مايسصلا ربلا نم

 ىلاعت هلوق 0 هام وشو |مهس وكعم ةداز 0 مأ ةدابز ١ ق | ودحاو

 رابخ الا دصتاذا ( ةفاذ) اف ) ضاو وغلا ةردق 1 القا 6 و( للان مهجر ,اعق )

3 

 نيعس | ا 0 ؤاو ولأ ىو عما ةأداي مهيب لعغب نيفص و "0 ىئ واشتك نع

 لبق كلذلو همذوأ هددم - لاَشالو همذو هحادم ءأونشس لاش التم

 100 لصفو واولا عم هنأ نأ سيكو | ةهفيع ر ءاو 59 سم مهأوق 5 قوا نا

 ١ لاشالو مدوأ 0 ءاوس لاعب 00 ءاعفا 1 1 وأ ىضو قرفْلا ةاداب

 يل دردأ ء مهيلع ءا وس 1 اعد هلوق 01 فا 0 701 8 و عدو ع ءاوس

 0 كراذا 6 0 و نك لدا نال 5 0 0 2 مدلل مل مأ
 م

 ءاوس زاجل ثح ىف مواتلا 5 ىو ىقو) ىلوالا ةدعاقلا 0 0 3 ى 3 ىلع

 واولا عع هيفوا مرسل ةياثلا ةدعاقألا قو ىلع هربعل و أ رط :أ لصح

 ريشلا دوغ هيف ناف ) نويذكَت امه ١ منك ىلا رانلا باذع اوقوذ 2

 ناكولو دحاو .مالكلا نال ةحاصفلا ةيج نم نيددعلا نيب ةيوستلا ىف

 ١ 059 عزت داب رجالا هع لدعال ألا ىلع ةيزم نددعلا ذحال

 دجو اذا ةاحلا لاق نكل هيف مالك الو ( ارافسا لمح راجلا لثك ) ىلاعُت

 فاضملا .ىلا هدوعف هللا ”قاضملاىلا هدوعو فاشملا ىلا هدوع نم ريع

 زاممالا لئالذىف رداقلادبع عشلا لاقام عفدنا ليصنتللا اذهب 0
 ةهغالبلاناف هيلا فاضملا رك دنا تدرا مث فاضم مسانعتثدحاذا كنا

 ديزو دز مالغ ىتءاج نسك هرعكلالو رهاظلا مسا هرك كننا -ىئضتق

 ]أ .( ةمئاف ) لامكلا نبا تاقيلعت ضعب اذك وهو ديز مالغ.ىنءاج قو
 سو ج مسجلا



 2 مع -

 0 كونلن نيكلا لقت ةرمكلا لصا ىلا 4 «

 لخد اذا هنا هيف ةلعلاو فير ءتلا مال رساكتو فلالا طقس اهريغو نيتلتاو

 اذلف لصولا ةزمه هدعب ىذلا نكااببلا قرااو فيرعتلا مال نانك اس
 قدكياوف مكحلا كلذكو ) رعشلا ةرورسضصدنع الأ فس رعتلا مال رسل  :بنت وأ

 000 ا طاقسا ىف فيرعتلا مالنه لصولا ةزم* اهلوا رداصملا ءاعناب

 عب ردخسا وحن لعفتسا ىو وهيسأ دس ةتسو 9 و تك : لع دأ و قطن لعفناو

 لافأ و دولخا وح لوعفاو نّيودحا وح لع ودفا او سلك وحن للتعفاو
 اموت لاك كد , واعم نا ىعحالا 6-0 (ةدئاف) ر همك وك : للعفاو ر راج 0 0

 اودعابت موق لاقف طامتلا نم لجر ماقف سانلا محدفانم هلاسلط
 نئيعم 1 سبأ _َ 00 ةعدر دعو ارم 1 و 0 ةلكص دل

 : م
 ءارهب ةلتلتاماو ) تموت نادرب * موس تالي تالا 5 ل

 ةعبر 0 اعل ذأ نولوقيف ةعر ارضملا ف رح نورد

 كحنو ةا ةأرل ! نولوقيف اتدش هطاسملا فاك فقولا كنع نولدب مهناف ظ

 اهائيع نيانصف + نورا تحب دشنا هيلعو انيش هيف لدسف فقولا ىرحم

 3 كلا 0-5 4+ ئبقر ١ نسلم قاسلا ماغ ء نكلو 3 اهديح شديِحو

 هفورح عيطعت 4 توصن ةعاضو ا تونر نولوقيف

 2 مهنا ريج ةيئامطم اماو
0 

 هيل نم :نولدج

 ش لك ولا ى رت نم مهي انيس الع نوفش ى هلا فاكلا نوورفس ندا

 : الا 1 0 | وسبل انيس فقولاق 0 فاكلا ىلع نوديزب مهناف

 ا 2 ذاع 6 لا اوهرك مهئالا نيك

 ا ايسر ماا نايا , 5 فخا ىه ىتلا رمل ا ىلإ

 ا نينثاو ةناو نإ و لصو فلا ايلول ى ل | ءاعسالا في رعبا مال حلا اذا

 ا نرلكلا ىف اودح لصولا 5 تراص ءاعمإلا هده 006 ع في رعتلا مال

 : ةاتم امر ف ملا ةلعال زارجخ ل1 هاو و قالطن 30 زاد:ةالاكالوةك فيرعتلا مال

  ردتقا وحن لجفا نهو هيساهتة ثالث ) دكت رداصملا نه ليسا 5



 1 ل
 0 1 ُ 0 وهلا نع قطا مث قطا امو ) ىلاعت ا ناكم

 هسفن ىلعىا ( هسفن نع لحي امئاف لي نمو ) ىلاعت هلوق وحن ىلع

 هدابع نم ىا ( هدايغنع ةبوتلال بش ىذلاوهو ) ىلاعتهلوقوكأ ن ن*ناكمو )

 ماللا ةماقاو )قبطدعي ىا(قبطنعاقبط نيكل ) ىلاعتهلوقوك دعب ناكمو )

لوةوحن دنعناكمو ) اعلاىا ( اهلج واكبر ناب ) ىلاعت هلوقوحن ىلا ناكم
 ه

 ىلع ةماقاو ) سئملا لواىف ىا (سشلا لوال مهزايد نم ) ىلاعت هلوق

 ىا ( اهتزر هللاىلعالا ضرالا ىف باد نمامو ) ىلاعت هلوقوحن نع ناكم

 ىدنع ىا ( بن ذىلع هلو ) ىللاعت هلوقوحن دنع ناكمو ) اهقزر هللا نع

 سانلانم ىا ( سانلا ىلع اولاتك | اذا ) ىلاعت هلوقوحن نمناكمو ) تنذ

 نايلس ىلع ىا ( :ناولس عم: تلساو ) ىلاعت هلوقوحن ىلعناكم عم ةماقاو)

 ىا ( مكلاوماىلا ههلاوما اولكأتالو ) ىلاعت هلوةوح عمناكمىلا ةماقاو )

 اذه نولوش ئر ركحالاق (ةداف ) احد كلذ عمىا ( اهحد
 نانا دحاو

 دعا ةلج ىف ن كسلا لعام ناباوصلاو ةلسرملادادعا 5 ون رعيف

 فصوتنا الا مهللا ) هر اظن مك كالذكو لادلا نوكسب دحاو لاقيف

 قررت 1: عدلا كلوقك فصولاب ح برعتق ضءب ىلع اهضعب فطعيوأ

 اهنال ةثالثو ناناو دحاو كلوقك فطعلاو ةتسلا فص ةثالثو ةنامخ |

 ا ء زج ملو ةعطقم تيلت اذا نوكسلا ىلع ىئتبف ءاحهلا ءاوسا ىرحي ظ

 برعذو ( فاقنيس نبع مهماحو داص نْيع اب اه فاك) ىلاعت هللالاق 3

 نعول ىسدع ىندشنا لاق ) ىجعمصاالا ىحنك ضعب ىلع اهضعب فطع اذأ

 5 لاتق مهني جاه ءانو ءابو فلا ىلع اوعتجا اذا + وهون وحلا هناعفهاتيب |

 نار لا ةروس محدفم ىف ىلاعت هلوق نم ميلا فل كلذ نضروَء ناف !

 اما و نوكسلا مل 1 لصانا هنع باوملاف ( مويقلا م

9 2 

 (نا>

 وحن ناكمو ) سعثلا كولد دنعىا ( سعألا هكولدل ةالصلا ما ) ىلاعت

 رسعلا عمناف ) ىلاعت هلوقوح دعي ناكمو )
 ! ارمسي رمسعلادعي ىا (ارسي

و ) ىلاعت هلوقوحن عم ناكمدعب ةماقاو ) مكلاوما 2
 كالاذ دعب ضرالا

 مكحلا اذه ىلعو بارعالا تقحساذ ةنكمم تراض فطعلابو ةفصلاب |

 ا

 ك0 ا ص هما ص دم تسوس م هوم

 يي يبس

 رمانقلا ناكر د هللا مسانم ماللاو 6 امثو نينك اسلا ءاقتلال تحف |
| 



5 
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 قت ومات مة قش

 ١ اوم مااجمل جوج 2ك جس ند تكن 6 وفإ رت اوم#+ نا ذو 27من نوي
 ا

ٍ 

١ 
 ا
 ا

 ور يسم دو ل ع حس يسلم م م وم سم همس ا مس ل

 ةيمأر ايدوز الا لوش هش ياو ا 536 - نيمالا لا نش َ

 هولا 3 )ارش كي دحا هل ول ود ىذلا توتال !| تاحسالا ةماعلا أ

 رداصملا نم 0 ( ةداف ) هحو 0 هيلا تيما علتماف 02 ٍ

 ( نوتفملا ركياب ) ىلاعت هلوّش اوحمحاو نوتفملا موف قطا كد 1

 ( 2ك نوتفللا رمكيا هريدقت ةداز ءامل )او لوعفم و بط 30 ليقو نوتفلا ىا :

 نع ةماتاو ) قمل ىا ( قلاب ' الا | مهانقلخ امو) ىلاعت هلوق وحن مدللا

 يرو

5 

 اذه ىلع هقباطي ملو * قرولانم ريم الأ ىطعا ىذلا لضف * ةيزه وه

 ك0 00 القل كذم نيبو 0 00 مم د ا لوقلا

 تسلا نبيل عقو ب ََّ هلا 000 1 0 قىلايم ضقت. كافيا

 لوقت 5 دحالاهف نيعس الا 3 بيسفب ب م تقاوم معلا َّك
 ١ مموج و د جبر هع نان هنا لج + <30 حك جو ع+ ل

 ١

0 / 

 بانلاب هعانشلال ةننان كل زالاو نحت او ىلا سقلاب ههاتش لا[ لا

 نييعلاو رتبيلا وطهر ويسملاو يوشلا هوتلياتساساالا لوس ا
 فلخ مهلوقو ) دلخ الو لقع هلسيلىا دولخم الو لوفعم هلام مهلوقو)

 قل ى جلا 0 ضعي ماقم را فورح ضعي ماه نا زو< هنا لعا

 لدي لوقلاب ىبر لبق ولف ظفللا هل غيص ىلا ى عملا ليحخ سلال و سمللا اهيف

 0 ةناورع لدي مالكلا هان نإ رجل نع ناكم ءابلا قاف سوقلا نع

 هلوق 1 لع ناكم ن رم فرم | زوجا ولاق ) هظفلب دارملا دض وهو هدب نم

 ند ذلا موقلا 0 0 اوءذك نيذلا موقلا نم مهانرصنو ) للاعت

 عوج دعب ىا ( عوج نم م ءطإ) ىلاعت هل وو وح ' دعب ناكمو ) اني اي اونذك

 اذ( نايودا نه نسجرلا اوينتحاف ) ىلاعت هلوق م واولا ناكمو ) '

 هللا صايىا ( هللا هانم هنوظفح ) ىلاعت هلوق وح ءابلا ناكمو ) ناثوالاو

 ضرر لاق .ىا د( نعل نم ند 3 اعن هلوق وحن ف:نابد )

 ءابلا ةماقاو ( نالف نعىا ( نالف نم نالف ى 0 ( وح نع ناكمو )

 نع ناكمو ) كءر نر عمىا ( كبر دمح جس بق ] ىلاعت هلوق وحن عم ناكم

 ىلع ناكمو ) باذعنعىا ( عقاو باذعب ل 5 لكس ) ىلاعت هلوق وحن

 ١ ناكمو ) هللا سا ىلع ىا ( هللا مسب اهيف اوبكرا لاقو ) ىلاعت هلوق وحن
 ناكمو ) ةعهنم ترش ىا ( للاداع امه يرش ) ناك هل 0

 95 هيوسبب رجب نإ بج وج جسم حج د دج حجج

0 



 1 0 1 هه أ 1 37 ماضرالا ةلاحف ا 0

 : | ىهو ةزلزلا ناش عيظنت دارملا نال عضرملا ىلع ةعضرملا راشخاىف

 ىرج ةلطب نيفوكحلا بهذف لصفملاف لاق مث) اهيف لخدا

 تهذم نا نعي لجرلاو ةأرملا ىلع قشاعلاو لمباو ةقانلا ىلع ماضلا

 بجو اذهو هنع ءانغتسالل ضئاحوحن نم ءاتلا فذح ناوه نييفوكلا

 اهريغو سناعو تدثو مث و قشاعو ماضك سادنلالا ل ىف ءاثلا تانثا

 ةي رحم ةبلكو ةبيصم ةأرمانم ثان الا وركاذلا ىلع قلظت ىلا ظافلا نم

 مخ 3 بجوم الزوج هوز فاق نال دي كبس نيل حاصلا ىف هرك : دام ىلع

 | و لكضالا ىلع ىرح كار ل ةروصق 9 ءااتلاب نابنالا 0

 ظ 3 كاك 11 فالس نما ةرما لاق . جاجتلاىف لاق ) ةأرلاىف

 ا لاق“ نمو ) ثاناللال 1 نا اذه لاق سا لاق نو

 0 لكلوىتا * ماو دل نونا يس 3 دتشنااو ةلماح ىهذ تلج ىلع

 وكت امنا ءاثلا نال ةلماح ىهف اهرهظ ىلع اًئيسش ةأرملا تلجن اذاف « مام

 اكو انهيت ىا نق تين انلا ةمالعألا هيف ةحباجال رك نلل نكمل اق-قرفلا |

 ١ لعاملا طاغ ىلع هسنتلاف اذك دفو ل ب نلهأ قيوجر اذه ]تصر وه

 هب مشع ىنث الاب ىوسل لث نك اذه ءاهقفلا تارابعقف عقو ( ةطاف) هيدنلاو

7 
 ا
 اق

 ا

 و 0 هنال ةيبرعلا ةهج نم طلغ ةيعسلا هذه عمج حرشىف كلملانبالاق

 انك ناك اذ آلا تك رملاددحلا نم. ءززغ ىلا الو ستع نتا ىلا“ةسنلا

 0 كبلعب ف لعبو رشع هج قىسج لاش هردص ىلا بس

 ظ ىر ودقلا صحم ىثاوح ىف هداز رهاوخ مالسالا 3 لاق ) لم

 : ند هبحينلا نود بسن ذا بكرملا نال ةيرشع ةينثا لاق نا ىغن

 اعضومت ) رهشلا “أعرف مارف هن نهره هيمار تحوز ' لاعب 6 املا

 ؟ ىلا بدنلا ف نولوش صاوغلا ةردفىرب را لاق ) ىهتانيعم ناكمىلع |

 مالكلا هجوو نيبكرملا نيعسالا عو ىلا هتوبسنيف ىزمرهمارنمرهمار |

 || نيبكرملا نيعسالا نمىناثلا مسا نالىمار لاقيف اهتمردصلا ىلا بست نا |

 ١ جوف مالكلا مام" دعب .قذلتو ةفراط عمت ىبلا ثينأتلا ءاب ةلزنم لزني 1

 اتسمجسلا تا زاجاو ك ا ن انلا ءان ١ ظقس ةبب اكمالكلانم م طقس ب ناكلذل 0



 ىلا رق يعم ىالف نين الإ

 ولا نا هوه شفخالا دازاو امج ا نان كاش تناول 00
 نا اكن اذ لاَس نازاوللا ناك دقىا ةفصلا نمو ردا دا ار
 ان كناف لاق الف ) اذك امهلف نيتللاصوا اذك امههلف نيتريبكو ا اذك امهلف

 درع قلع -نيتخالل نيثلثلا _ضرف نا ريا دانا نايلتلا الك

 ا حالطوا حالصوا ريغص واريبك نماهيلع 55 ةبا ىلع نينا امهن وك ْ

 ا لاق ( ىلا رص و 0 مل ةنباق دخان 0000 دقف ريقفوأ نعوأ

 نسملاونا نسحاوهلاؤس طانبتسا ىف ناورم عدبا دقل قرملو ئر رك

 هيلا ىلا فاصتا لاَشال ىر, ركلا لاق ( ةداف ) هلكثا فككحوف

 ةعواطملا لعف ىئبم نال هيلع دسفو هيلا فصتا لب هيلع مالا دسفناو

 هتيكس كلوقك ةيدعتملا ةيث الثلا عوواطم ىت اي نا لعفنا ىلع غوصملا

 كلذ رئاظنو قاسناف هتقسو داقن اذ هتدقو بذح اف هت ذحو بكسناف

 ١ نييعابر اراص دسفاو قاضا ليقف لقنلا ةزم# ايدع اذا دسفو قاضو

 مكاو دفنا قاطناو ميزنا مهلوق امأو )امهم لعفا ءانب عنتما اذهلو

 لضالا ود رظملا سابقا نع دش ده رخأو يي و قلطاو معزا اهلوصاو

 ا رصقنت ذاوكلاومزالوهو تاع '”ىشلا ب سنا مهلوق اع اك دقعنملا

 ' ثنؤملاب صتخ مسا لك( ةداف ) عاجمالاب اهيلع ساّقب الو عامسلا ىلع

 ةزوتاماو اهريغو قانعو عبضو ناثا لثم ثدن تلا ءاه اهيلع لخد.ال

 لضفللا ىف ةمالعلا لاق ىضرلا حرش ىف مك ثن تلا ديك نل اهيف ءاتلاف

 لع هنا ليلخلا دنعف ) نابهذم قلاطو ثهاطو ضئاخت وع ني رضا

 هاوس دنعو ) ثم تاذو' طيح تاذ لاقه كاتو نراك
 طسوتمىا نوكسلاب ةعبر مالغ ,هلوقك ىضئاح ”ىثوا ناسناب لوأتم هلا

 نوت اعاوسفتلا ليوات لع عفترا اذا عفبا نم كب رحاب ةعفو ) دقلا

 لاق ( تش *اعأ| ةمرلغ نم اهلدب الف ةتداملا انما و هن نك افصلاق كالذ

 ثةدالاو ةعانلا ةفضلا ني. قرقلا فاقلاف ذ مضوا دقلوقا لامكلا نا
 ىلإ عض رملا نان ( تعضرا 6 هعص م لك لهذت ) ناك هلو

 0 اب 0 نكت ف دناو عار ا ْ

 1 ناروخلا ١ هنأ عت نك الاب

2 3 
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 ميشال 712

 ست 107 "خو

 ١ 0 د نكتمل اذا تلقناف درفملاب .ت كميل يي فت رعتلا

 نم ةركنلا اهتبسانمل انلق ) ةفرعملان ود اهب ةركنلا تعن تزاح رفةركنال و
 1 ا بهاذ هوناوا هوبا لجر ماقىف لوقتاكةر كلاب اهليوأت

 | نماشثلاىف واولا قالا برعلا ةغل صئاضصخ نم ىربرالاق ( ةدئاف )

 ١ نوعك اولا نوحئاسلا نودماملا نوداعلا نوساتلا ) نآرقلا فك ددعلا نم
 هناصس لاقك ( ركمملانع نوهاننلاو فورعملاب نورمآلا نودجاسلا

 اجحر مهب مهسداس ةسجن نوقب و مهباكمهعبار ةثلث نولوقيس ) ىلاعتو
 ركذامل همسأ لج هنا كلذنمو ( مهباكرهنماثو ةعبس نولودب و بيغلاب

 اهؤاحاذا ىى> ) ىلاعت لاقف ةعيس 3 واو ريغب اه رك ذ مهج باودا |

 لاقف ةينامث اهنوكل واولا امم قلا ةنللا باوبا ا اونا تحضن

 واولا هذه ىعسلو ) اهاوا تخف و اه واذا ىّتح ) لقاعتو هلا_عس

 ريسنتلا نتسسفتى  قستلا لاق هنال رظن  هفو“ ): همالك ىهتا اما
 ١ ةئماثلاة فضلا اهنال ةناعلاواو ىهليق ( َدَيآلا نوماتلا ) ىلاعتهلوقدنع

 ىلاعتهلوةو ( اراكاو تاببث ) ىلاعت هلوقىفاكواولاب كلذ صخن برعلاو

 ةيئامث ةنللا باونا نال ( اءاونا تحفو ) ىلاعت هلوقو ( مهبلك مهنماثو )

 ! ١ كلذ بجوام ددعلا اذهف سلف نيققحلادنع لوقلا اذهل لصالاو

 | مالسلاسودقلا كلملا ) ىلاعت هللالاق كلذكو ) دارطالا ىلع 0-0 و
 عطنالو ) ىلاعت هللالاقو واو ريغب ( رب كلملا رابللا ريزعلا نمل نم

 0 ىسنلا مالك ىهتنا ةنماثلا واو ريغب ديالا ( نيهم فالخ 0

 اههتيقل لوقت ناب ريعضلا رسفت نا ريغنم امهتيقل .نينثالاف لوقت برعلا
 1 سيفتق كلذ وحنو مهاجم مهتأدو | مها الث مهتيقل عجل ىفلوقتو ) اههينثا
 | ىغتساف هتقيقح ستليالو هتدع فاتخنالددلا ريمضنا قرفناو ريعذلا

 ا ليز امب ريسفتلا ىضتقاف ةدّعلا رود ريغ مهم عجلا ! نيعطو رتسفتلا نع

 1 . ناو سنا ىسرافلا ىلعو ا ىكحو ( هتة قمح عماسأ بلا قرع ىّتح هاعمامالا

 | اتاكناف :) ىلاعت هلوقنع شفخالا نسملابا لأس ىللهملا ديعس نب

 | درجلا ددغلاداق! لاقف نتا اذهىف ةئافلاام ) كرتاغ ناثلثلا امهلف نيتئثا ؤ

 , دسيفقت ان "كف 0 هلاؤسن ١ ناورم داراو -ةكفصلانع |

 )م نيشنالا) د



 | لئاسلاو اعلا تناك افورلت دعو كانك وهاو تاكو اخ كر ٍْإ ظ
 ١ ىلوالا تلقناف هسفنل «ىثلا ةيفرطظ مزليالف شوقتلاو طانقلالل افورطظ
 هذهىف لعجام نكل به تلق ا 38 بلاوق ظافلالاداسكعلا ىتازملا ا

 ظفلب نوكيدق ناسبلاذا اهسسفنا نم معا اهلا و ىتاعملا ناب وه بيلاسالا ا
 ةيونعم ةطاحا صخالاب طيح معالاف كلذ وحنو ةراشاب و طخن و لقعبو .

 اهناي ىناعملا سفناوه افورظم ناك امو ماسقملا اذه لثمىف .ةدارملاىهو ١

 اذاو ىناعملا نود ظافلالا بلاوقلانانم ماوقالا نيب رهتشا ال فلاختالف ظ

 ةيمالاما ةفاضالاو ىتاعملا ىلع لدام ىلا اذاضم- طافلالا ىلع دام ناك ا

 صاصتخالا ةقالعو لئاسملاو ىناعملا كلت ةصتخلا لتافلالا هذه ىا 1

 نيالا نيب ةفاضالاذ لاملال ها ىدل لال اةرهاظ تالولدملاو لاودلا نيب 0

 ىلع ةيفرظلاب ىعسملا ىف ىعم اماو ( ةلاحمال ةزئاج ةفاضالا هذه ىلع ا
 تاتكلا رات هلو ىسملا اذه هؤزو ةل ا مالطو فلل 0
 فرظلا ةّيضف اف. :ضدقو: قالققلا عملا كلذ وكو ىالتفلا ا

 فاضملا نيب للا ةدص اهطرش تلقناف ةيلاس اماو ) فوراملاو +

 ىئعملاو ظفللا نيب :لملا اذهل لاحم الو ةضف متاخ اوقف اك هللا فانضلاَو ا

 راغتلاو تاذلاب داحنالا طرشنم اياضقلا بابىف مح“ ر نم ىلع خيالك |

 ازاحم الثم باتكلاو بابلا لعج ةيئاب اهلعجنم تلق ناف ) راشعالاب '

 لعجوا امهنيب ةقالعلا كلت رك لولدملا ىلع لادلا مسا قالطاب ىنعملانع ظ
 لادلا ىلع ”لولدملا مسا قالطاب ظفللا نع ازاحم ظفللا ىلَع لدام دعب ركاذام

 هتاف ) لمأتف لوالاف فاضملا ىعملا ظحالوا فاضملا ظفللا ظح الوا:|

 صوصخلااو مومءلا ىنخالو ديقملا للا هب عديل ”ىث رد نا دال ظ
 هناروهشملا ( ةاف ) الثم ضئارفلا نيب و.بابلا لئاسمو بابلا نيب

 فىب رعتل اذا تاذلا ضراوع نم في رعتلاو رولا قو ةفرعمالو ةركن 1

 اناذ ةلملبا نكتب اذاو. عضولا ف ج راخ ىلا اهب اراشم تاذلا لعج !
 صدا قئاوب 0 اي 6 م 0 9 ل د لا 8 ا

 | قالطالاىلع سيل اذهو عجبا ىنعم لسحضإ ماللاو فلالا لخد“ اذا
 ١ تسيل ةلخلانا عا (ةئاف ) الف اتيثم ناك اذا اماو ايفنم عتابا ناك اف لب

 ننيننشس بنز

1 



 ظلام بح ا

 00001 د نر قو مرسل اريبسب نركيدت يبسللا اردصلا
 ردصم لك ناكالاو ردصملاب لصاحلا اننعم امه نيتئديلا ام# نوعي

 ردصملاب لصاملا ىنعمىفردصملا لا_عتسأ لب هب لئاقالو اكرسشم دعتم

 دارملاسيل لوقاف لضافلاكلذ لاق مث ) هانعم .مزالىف ؛ىبثلا لامعتسا
 نيبسنملان ودب هل مايق الذا ردصملا سفن وه هللهناب ةيلع موكحلا دنلاب

 كلذيو دولا ل لب رهالظ كلذو ةيدماملا الو امهدحاب صتخح فيكف

 ةلصإ عش ىذلا ماللا و» سيلو هعقومف صاصتخالا مالنا قدح

 دمحل 1 0 ا ديبز دج- بما انلوقىف .دمحلل

 قيق# اذهو هنع نغتسم ريدقتلا نا ىلع فاشكلاىف عقو اك ةليدجلا

 ماعلا فطع نا عا ( ةداف ) همالكح ىهتا موقلا مالكىف دجوال

 ليهستلا ىف كلام نبا هيلع صن واولاب. صتخم سكعلاب و صالاا ىلع
 1 11 )لات موك ءالكلا دع فاثكلا ىئاوجف ىازاتتتلاو
 بيبللا ىنغلا ىف ماشه نبا هيلع صن ىتح و امه ريغو ةيأآلا ( ”ىث مالا نم

 ضك رو هدب برضو دعتم وهف نيعم وضع ىلا بسب لعف لك(ةداف )

 ءاضعالا عيجج ىلا بسب لهض لكو ) هناسلب قاذو هليعي رظنو هلجرب

 لاصيالا و ىذا لببق نف ىءاج وحن اماو سلجو دعقو ماقك مزال وهف
 ل فز ويخم ناك اذأ ترص يأن نا 5 ( ةدئاف ) ىلاءاج هلص اذا
 ادن ز تب ريض وحن ةناه الا ىنعم ناكاماع هلوممم ناك اذاو ملالا تعم |

 تنهآ هريدقت ىراصنلا تب ريض وحن ةناهاالا:لاثم ادب ز تملا هريدقت

 ىراصنلا عيمجي ةناهالاو كم رعب ىرانصتلا عيب برضلا نال :ىراصنلا

 نايبىف لوالا بايلا ىنا ديكلا لوق دنع ىناتسهقلا لاق ( ةداف ) نكمت

 لاكشا نم نهتشاام دز الف ةالصلا:ضئارف نابل .تبش ىا::ضئازفلا

 سكملاال اهفورظو ىتاعملا بلاوق ظافل الا نا.لاللاو ظفلل ىعملا ةيفرظ
 لصاولاو باتكلاو لصفلا لثم ةفاضاىف اوفلتخا ءالضفلا ضعب لاق)

 للا كلذ وحنو دصرلاو فقوللاو دصقملاو ةمدقملاو بابلاو. لضالاو

 ]| كافلالا نعةرابع اهتاوخاو بابلاو باستكلا لثم نا عاف ) اهدعبام

 1 ظافلالا ىلع اولع تالم والدا لئا ملاو ىتاعملا نع اهداعب امو ش :وقنلا و



 أ 0 1 ١04

 | وحن :ةغلاملا وة ثكلا ديش ىرخأ ةرع اندعتم لمح اذا ىدقتلا ( ةكاف] ٠
 لاقولو ( ةّئاف ) نامّلا ثداتوح ىنتمر نعي نمل حاوط ىتحوط |

 ثنح ماصاذا لب ةرابعلا هذهب ثحال دغلا ق مصب ملو ادغ موصا هلئاو

 ديك انلا نون نم ديال مسقلا اباوج عقو اذا تبثلا عراضملا نال ثلذو

 مسقللاباوج عقو ىذلا عراضملاف ( مكمانصا نديك ال هللات ) ىلاعت هلوقك

 فسو رك دن ؤتفتال ىا (فسو رك ذب ودفن هللا ( ىلاعتهلوقدك ادغموصاال

 0 رجارلا لوقك مسقلا ريغ روك دقو ماسقالا ىفال رعضلام 1

 مهناكو عج ربل ىا 3 بئاخ وه ونيكسملا عجرت ونراقالا ل دمح ناكيص وأ

 لاقكمالكلا نيسحتو ةحاصفلا هجو ىلع ةدئاز اهولمعتسا دقفالاو رعضا

 رس ن|كعنمام هدارملاو ( كترما ذا دحسلالا كعنمام ) ىلاعتو هناكس |

 ىاذدس ف ال روت نأ 0 ( ىرخالا ةزوسلال ىل اعد هأ وق ليلد

 ريصيرمسا نم ناك اموثن ؤملاو رك ذملا ىف لقتسملا هءاتكىف ءارفلا لاق 060

 اوكف اديز :تئاز اذا لو اك 5 نك ناو تنوم وهف اما هادا

 مسالا نم هتدرفا فرح لكف سايقلا ىف ضام اذه واهياتك تدخا دق

 هيلع عقب ملاموثنؤم وهف معلا هيلععقب ث تاب ا فورح نم ”ىش لكو |
 ظفللا ىلا بهذ رك ذف تنش نا ) هتلزنم .تاودآلاو ركذم وهف يتلا

 امم ابسشاو كو ىا لثم هلثم ءاعسالاو تاودالاو هثئا تش نا )

 زوجي دةومالكلا ىف ريك داهنم ”ئشق عسل مل ثانا اهاكرعملا فورحو)

 + ليلهتاماءارلا وىازلا وبل وصوم مال فلا طلاق اك رعشلاىف اهريك لن

 هرك ذ اذكح هتعل نم لوصوملا نال فالاآلا قب ةلوصوم لع ىملو

 ةيوغلةدعاقانلةحتافلا ريسفتىف ىرانفلاىلوملالاق ( ةاف ) لضافالا ضعب ٠
 ةّمهلاىف اماو اردصم ىعسو ةبسنلا لصاىف اما لمعشسي هوحنو دجلا نا !

 مزاللا ىف طقف لعافلل ةكهلا كاللدو ردصملاب لساملا ىو كي نم 0 ا

 كلذو لوعفملاو لعافلل وا ماسقلاو ةكرملا نم ةيمتاقلاو ةيكرحملاك |

 | مهلوقىفةب رعلا لها است هراشعاب يد ةيملاعلاك ىدعتملا ]

 2 ع دس ا ل
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 هنا زي زعلا دبع نب ربع نع خ0 عدا موي بص (ذئمو ىرخ نمو ) |

 لاق لاب 57 01 عاملا رهلتاو ءابلا الك 7 لاق

 دنا نيالاقغ) ل ملو اهراهظا |

 00 نري نابحب حوددعتملا هللا مسب ىلع محي ناالا |

 مالكحلاهج و نع ماثللاىنازاتفتلا عفرونيسلا ةنسعج_تانيسلا مصفالاف |
 1 0 : ا

 لكلام ةرمعلا وه: ىذلا ءزجل ةيعست نينلاوه هناب نيسلا نم :مارملا نيدو ١
 ريبعتلا هجو ققحو رب رحلاىف قفو هنا الا ريرحتلا في رششلا هعبو ) |

 1 لام نال اولا نعربع لاق ثيح.ءزملا نع لكلا مساب
 هلكاذه لوقاو لامكلا ننا لاق مث راهظالاق هنيسكسح هنس لعجا |

0 
 | 1 الرا وقف دلو تدخل لع ىرم مالكل | مامتو-) ماثللا فرظ ىلع ْ

 ساشلا7 نغ ارذح تانسسلا نسلا عجب ىف لاسال هناف عججال نسلا عجم ميجا

 راثدلا هلصا ران دلا ىرهوملا 0 لع يا ا ْ

 يحن ىتلارداصملاب سبتلي الثل ءاب هفيعضت فرحدحانم لدءاف دددشتلاب |
1 

ْ 
| 

| 

 مس سسول

 توق اس ل1 ا

 ماش سمسيشتنمحي

 قيقحن ىف ىدنع ام اذه ( اباذك انتاب اب اونذكو ) ىلاعت هلوقك لاعف ىلع |
 معنف مان نيش ءالضفلا ءالؤهلاثما ىلعنيسلالاح هابتشانا ىرمتل و ماقملا |

 فورملا ( ةدباف ) ىهتارخ الللوالا كرت م مامت ىلا مالكح مالكلا

 كييوقو عطاق رسم هل ميكح صن كاوق اهعمجي روسلا لئاواىف ةعطقملا
 رس نص كلوقو هاصاريح#» كعطق نم كلوقو ةكصنلا كيععس قرط
 0000 قلل ا اع تركو واح تفل

 ( ةاف) مظعالا مسالا ىف منغملا ةياغىف اذك ىنعملا اذهب قيلاريخالاوهمالك د

 ةغيص ىلع ةزمملا محفب لخدا هلوق اديدشت هلدب لخدا افرحتمئدا الكو |

 فرظ هلآ ىلع بوصنم هلدب هلوقو الك هلوقل باوج لاعفالا نمرمالا |
 ةركنلا ليوأت لاخلاىلع هبصنزوحجيولخدا هلوقل هن اكم نعم ىربدقت ْ

 | ةغلابم ىا مغدملا فورحلانمالدب اديدشتلخدا ليق هن اك لوعفملا نم ظ

 | فرحا ناكم فرحلا لعج لادالا ريسفت نا قحن الو هعقوم اعقاوو

 1 ا اذك مغدلا فرع 2و رععلاو لولا وع 2

 دا> 1 كن تينا ااا 2 د
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 ينل 0 ىمتا ىلوا ناكمظعلا نأرقلاب اهتامثا زوجي نالف لوهم

 ىضاملاىف هلاعتسا زوجال مل نكلو لبقتسملا يف ةقيقح اذا لاش نأ

 نيب ٌومعلا ىرا اريثكو ةديدشلا دهم اشملا نمذا ةلك نيبو هنبب املزاجلا ليبس ىلع
 عمرم < رج( لفك تعامل

 2 يل يي ل لي ع

 اليلد هن نأرقلا دورو اولعج نالف هتحص ىلع اليلد هقفو ىلع :لوهخلا

 نأرقلانافالصاهيف سمت اللوقا ) مامالا حالك ىهتنا.ىلواناك هتك ىلع

 نعفشكلا هظافلارب رقتىف ءالعلا مرتلا ء هت الامعتسأ ٍلعوتبرعلا ةغلب لزت ال

 ثيحن دوصقلل انور 0 دروامىلا ةعجارملا,لاخلا ةقيقح ؟

 سمن اغيلب اصصق اصيعص ضيا نأرقلا ناكل مهمالك ىف كلذ دجصب مول .

 ْ هب تشو مدلك ىكىف هب دهشتس ضعب ىلع هضعب لمحو اضعب هضعب .

 ٠ وهاعايلضللا لها مراعي دمالاو رفلاب هللا بش لش ل
 ْ ىعسا ناحسق لوص ولنا ١ ( ةكاف ) نظا 0 4 لم املا لونع ولا

 جاتحالو
 9 اه بانوثها5
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 نوت 1 نون فدح قوت وادب اذهلوناللا ترشنو كوسلا لك اك

 مكب اسناو نسانلا لانا نكي الىا+ةنادولان ون نونلا ةذه و .نمنإل 2112

 نونلاب دكا ا ذهلَو هناا ىعن قون ندتابال ليقو») لاعالا قرض ان

 ىهنلا عججال مهلا ىنن داملا.لب هازع سيلو ) نييهنلا نيب عتب ح ىنملا |

 نسل ءاباشالا نورضاط تكشف + هللانا كوش تالقدإ ةللقما" فا ا

 ؟ ىلاعت وكانك ناوهو 0 ةلاقمن ال باجادق ةفيلخلا لاقف .

 ك0 رس ل 2 الاسس سس دعس صحم لح س7 همس سقس 2 2س 12 ةيوحمحسل م ده دمر دع

 م ريس يوم ِ ا
 اجي ءاجديب يح هوجو "د تردون مج مه جس ع عجدا و صيصعا» يجعل يحرم د وفا حصص نصي دحتبص»» ا

 ١ تس هر. رقتىف اودهشتسا اذا نأرقلا ىف ةدراولا ظافلالار رقى فن ريحم

 1 تنتلا كاذ دورو اولعح اذا مهن اف هنميحصتلا ددشاناو 0ك او- رف لووهحم

 ١ ثيدحلاف ( ةدئان ف :هيادومإ 0 0 اي كناعلا لال وس ولان
 ١ فرصلاواوقوتاتوىواولا ( ب < ابنا تاكو سانام تارت (

 ١ نؤوكيو اضا:ةباقولا نوث"نونلاو ةيلع فطع موزحم قوتأتو ةياورفو |

 ' سانلا ىتأي نيح باسن الاب مالسلا هيلع هب دل مهراخفا ميبقن ضرغلاو

 ! عقوام ( ةداف ) ديصمتلا نال ىواضبلا ريسفل ىثاوح ىف انك لاجالاب ١

 : قاسذلا ةغبان هل وق نم ةلاقم صن تيبس نء لئس نا ديشرلان وراهسلحم ىف !

 )000 كاف ( ىدولا عم ىدرف ىدرالا بعت ال ) لاقف |

 يغسل اص ما جا شك دند توابع كادر

 حم جو بج حياج هموججججو؟ دمج بجوبججد

 جلا زنا اجب جيم جر كح مك

 7 تتححاع ل جم يدير هنن را 4

 رتل عالج

 0 ل
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 ح ةفلسلا# ص
 | حاتفملا ىثاوح ف اذك ةحلمدنه ىه كلوقك ةلضف ريغ ثن ٌؤمءرسغت ىذلا
 ( مهنم عطنالو ) وحن مب ىننلا ىفوا ليعتسا اذا ( ةداف ) فيرثلا ديسلل ا

 نوكيف امهم ادحا عطنال هريدقتنال كاذالو اذهالىا ( اروفكوا امم

 ثبلأت دنسلا ديس لاق ( ةدئاف ) ميضوتلا ىف اذك ىفنلا عضوم ىف ةركت ا

 ايفا ب( 20 نا مسا نمفلاب ةلوأم انهنركل هلا تفاصَم رداشلل ا
 روصقملا ىلع ءابلا لاخداب لمعتسي نإ صيصخلاو صاصتخالا ظفلف

 هربع نود هل لاملا ىا دز لالا صخ الثم لاقيف ةيصاخلاا هلام عا هيلع

 ةيصاشلا عار علا لع ءابلا لاخدا لامعتسالاف فراعتملان ا الا ظ

 | تلق كن اكف هيرخآلا زيبقلا عم هنيعضت ىلع ءانب لاملب ديز صخ تاوقك
 | رك ذلاب انالق تصصخ لامعتسالا اذه نمو هريغ نع لاملاب ديز زيم

 كولا لك تال مهلوق ( ةدلاف ) ءاشينم هتجرب صنتخن و ةدابعلاب كصختنو

 أ دحاو تقوىف برشلاو لكالا نيب عما نع فكلا هيف نيللا برشتو

 ةدح ىلع كعسلا لك اينا هلف نيللاب كعسلا حطو طلخلاب نوكيامتا وهو
 نوكيهنال ) الواريثكلا للخضلابناكءاوسىا اقلطم ةدح ىلع نيللا برشيو

 اماو ) ةيرعلا لها هيلع ام اذه هترضضم معفدنيف نينامز ىف اذا عجلا

 بقاعتلا .ىلع ناكءاوس دحاو موبىف امهنبي عمجينا هل سيلف ءايكحلا دنع
 | لاشاذلو تايلكلا ف رعلاو تاي زملا ىف لمعتست دفرعملا ( ةداف ) للخلاو ا

 | نا ) مالسلا هيلع هلوَش ضوقنم اذه تلقناف ) هتلع نود هللا تفرع
 ْ توبث لست دعب تلق ) ( هلل ءالعلا الا هلعنال نونكملا ةئيهك معلا نم ظ

 ههجودللامركىلعنموا لسو هيلع ىلاعتدلا بص هللالوسر نم مالكلا اذه ظ

 هلوش هبلا راشاكمل قولا ءابعل | ىا اعلا ةلصالل ازاحم ماللا ىنعم ءابلانا

 ةيكملا عيان ترهظ احابص نيعبرا هلل صلخا نم ) سو هيلع هللاىلص
 |١ مامالالاق ( ةّداف ) لوطملا ىلع ةدنيسملا ىثاوللا ىف اذك ( هناسل ىلع هبلق نم

 | اولاقو اورفك نذلاك اونوكتال اونماآ نذلا اهبااب ) ىلاعت هلوق ريسفتىف

 | اذا ةلك برطق لاق ديآآلا ( !نغ اوناكوا ضزالا ف اوبرض اذا مهناوخال
 | هلاق ىذلا باوملا اذه لوقاو) رخآآلا ماقم امهنم لكةماقا زوحي اذاو

 ظ مالك برطق |
 - بيجو بع ددمم مي ا

 ا



 قولا ناكناو اضيا نهصف ىعسال ابيس نيكل افوذحم ناكناو
 | تيماقاو قذحملوا هيلع فوطعلا فذح ءاوس ةّيازج ىعمت اطرمش هيلع
 معيصقلا اهفرعي 'اهنالاماو هيلع لدن ىا فوذحم نع مححفت .اهنال زوهصف
 فع انضم لك( ةدئاف ) زابملاب. ةصصق/تيعسف) اهريغ نيبو اهني زبعو
 مالسلا هيلع هلوقىف اك موعضم هيف ءاهلا لبق اف رك ذملا ءاه هلخد موزجي
 زووهنتملا مصقلا ىلع لادلا .عفرب ( ءدريالف ناتج هيلع نطرشوا (
 تبجوت ءاسهلا ةعض بجوت ىتلا واولا نال اهضق انحاشُم ركنا ىووتلا لاق
 وه امنا هيلع ىفنلا زيحيفام مدقت عانتما ( ةئاف ) ءاهلأ الت اهليقاي لس
 ١ ةصاهفتسالا ةروص ىف نيلوالا نوك :قرفلاو نلو ملو النود ناو اه
 ١ ظفاحصلف ىرانفلا ىل ولل ةحتافلاريسفتىف اك ةثالثلا ةيقابلا نود ةيطرمثلاو
 ١ لدامءايشاةثالث ةبطخلا ف دروينا ةنسلا ىتاتسهقلا لاق ( ةدئاف ) ثلذ ىلع
 ١ دعب اماو دهثتلاو فشصتلا طرش هنا ةياهلاىفو لالهتسالا ةعارب ىلع
 دإسلا تافلا ؤملالئاواىف لامعتسالا ةبحاو ءايشا ةثالثاولاق مهنا عا وز
 ١ ءايشا ةعيراو.) ىقعلاو ىوننلاو ىهلالا .ليلدلاب ةلولصلاو ةادجلاو .؟

 ىعبسم فيلأتلا لعج ىا ةييسلاوفيلأتلا.ثعاب ركذ ىه لامعتسالا درا
 ١ ثحابملاولوصفلادعو ) فيلأتلا هيف ىذلا نفلاحدمو هلؤاىف هرك ذو مساب
 ىلع ىئخال !ك نفلا جدم ىف لخاد هلعلو اضيا ضرغلا نييدت مهضعب دعو
 ا لزنمو تيبح ىرك ذنم كبنافق * لثم ىف درملا بهذ ( ةداف ) بابلا ىلوا

 جاحزلا هركلاو فق فق ىنعملاو ديكوتال هرئاظنو افق ىنعا لعفلا ةشاننا ىلا '
 دحاولا بطاسخ برعلا ليقو عقاولا ىف هبحاصل باطخ وه لب كاقو |
 نانثا هلهاو هلام لحرلا نا رقا لقا نا هيف ةلعلاو نينثالا ةبطاخأ ْ
 هنيحاصل هباطخ نم فلاام دح ىلع ل جرلا مالك ى رجةثالث ةقفرلا لهاو '
 نونلاب نفق دارا لبقو ) سابلالل .موزللا اذه نورك. نويزيضبلاو 1
 اذه نوكيام رك او فقولا ىرحم لصولا ىرجاو نونلاب فلالا لدباف |
 ريض ناشلا ريعض ( ةدئاف ) جيولتلا ىلعةسنيسملا ىمئاولا ىف اذك فقولا ىف ١
 ريضلا رك ذيفناش ربما كلذنا ربتعين از ويف نهذلا ىف ىربخ مكح ىلا عجب
 ةلخلا ىف ناكاذا الا ثنؤيال هلا ىلع لامعتسالا نا الا ثنْويف ةصق هلاو |
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 تيفي 7-2 8 وو ودب جدع يح. هرويم« عسا صو سن اجمال ١ ١ اتوب بهل 3 مل” سانام ع هواجس وح رع اها ده م هناصمبإم ولو ل وسر ع و دج م مجسم مس 50000

 ةصوس#لا لاعفالا هيلع ديز دق نكل ءإعدلاؤهىلصالا انعم ناف اضيا |
 0 رانتعاب لاعفالا هذه طوال ,دقمت او واىف ةروصحم طئارشب |!

 ىث هيل دز, ملوايع مم ىعضولا ىنعملااهيف قب ىتلاىه ةررقملاو ) ءامدلا ىلع

 ءامسالا لسبقنم تقللا نال. بقللا ىلع مسالا قالطاز وحي ( ةدئاف ) ةبهلاك |

 تزتهان 106 ةورفىلع سلج هنالرضملاا ىعس امنا ) ثيادملاف ءاخاك |
 نوخرا ةلكقت لع علل هبال ارتست قل: ىا ) كودك دن

 هيلع قلطاف ءارمضخ هتحن تكرح ىا تزتهاف تانانلا نعديلاخ ةسباب

 ل دعو ناكلمن نابلب يضخ ميسا نال بقللا ىلع مسالا ماسلا |

 تايعسلا موج وتاغللا ةفرعم لاغتشالازاوجشثي دحلاىفو ) كلملانءالاق |

 هناب هيلابوسنملا في رصتلاىف ىلاعت هللا هجر ةفنحولا حرص ( ةدئاف )
 ئخيال هلا همالك تكف ىهنلاو مالا نم فورعلا ىف ماكتلل ناهجولا ىتأبال
 في رسثلارسف اذلو ) هنع هيهنو هسفنل *ئ كيد كا

 تلطلالو ري راتعالا ف قياننلا ناك اذا ىأا هلو اههتيعئلف ىاكسلا لوق

 اهب دارملالب هيد ل تلظلا ةغيص نا ىلا ةراشا اههنديعت انيلع
 ةيعسللا انم بحمل و:هانعم هعسلو انلوق اذكو ) نيعتلا بوجو نعرابخالا

 )| ازاحم الا مالا مولعم نم ملكتملا سفن يي الف ةيعسلا انيلع بجووا

 نيلجرلاو نيديلاك ثنؤموهف اجوز ء ءانضعالا نم ناكام لك ( ةدئاف )
 ' [شرالا وتلا و: لامعا ألا رك تم وهف احرف ناك لك تنمو جا ظاألا
 فوذخم ىلغ تلدامفاشكلا بحاص ىأر ىلع ىه ةحصفلا ءافلا ( ةدئاف )

 . ومصمم همس دم --

 0 20 ما

 بحسم م ممم م مام ها اس ب سو م سس اص هم مع ا جس م امم هم سس حس هس سس هج سس سس هع ع سس سه سا حبحب ب000

 م لا هه مو اع ١ نايم 102311 ع

 ١ 1 اح ياو يح 70 دمج - 3

 عون عونتت ىهو هيلع افوطعفوا اطرش ناك ءاوس ) اهدعي ال بيس وه
 : 3 0 5 0 1 ا

 مك ءاحدقف ( ىلاعت ةلوقق مك انين فوذحلان وكم ةراتف ( فوذحلا نمل وأم 3

 هلوقىفاك هيلع افوطعهنوكي ةراتو) 5 ءاحدقف اورذتعتالىا ( ريذنوريشب

 هلوقىفاك اطرش نوكي ةراثو ) ترجشلاف برضفئا ( ترجفلاف ) ىلاعت |
 ىا ثعبلامون اذهف ثعبلل نب ركنم مك نائا ( ثعبلا مون اذهف ) ىلاعت .

 1[ اهتم فذح يتلا ءافلا ىه ةعصفلاءاف هريغ لاقو ) مكلوق نالطب نيت دق
 5 قدح مناف طرش ف يحول دعت ريغ ن مف وطعلل ا هي ا

 تيقعتلا ءافالاو ةسئسنلا ءاف عن ايبسناكن الب عصف ىعنت هيلع وطغلا



 مراة للا

 2000140: 54102127072 34 1طن د ةرفل 1 ١ اجب 1515 + تع 1 يي

 | مالا ُْث 0 ( اف اف ) همال 0 0-0 رافال ءاهقفلا طخ

 ىمسولاو دسالا ثيللا وحن هلولدم :ةنهامال ظفالا عوضوم نيب ىذلا. وه

 ىذلا وه ىدحلاو كحاضلا ناويملا وحن ىعسملا مزال نيد ىذلا وه

 كايا مهل وك ( 5ك ) قطاسلا ناو ناكضالا نع فيهم ني

 هيف تبث ملاهف لمعتسي اولاقو ةتباث ريغ ىوعدلاو ليلدلا تبن اهف لمعتسي
 هنا لعا ) ةتاثلا ىوعدلا عم ليلد ىف لمتتس انلو ىوعدلاو ليلدلا

 ليق ناف افيعضو تاقناف اطسوتمو لئاقلو لاَ ايوق لاؤسلا ناكاذا

 ١ لوعفملاو لعافلا ىعس امنا ( ةاف ) اهنيب اوقرف اذكه لاَشال فعضاو

 ْ ودصملاب تاذلا قانضتا ىا فاصتالا نع.اهتلالدل_تانصا ايفر
 1 | مهضعإ لاق ( ةداف) برضلاب هفصتم تاذ الثم براض كلوق ىعمناف

 ا دودعملا دحاو ىلا رظنلاب نوكيامتا اهتومل مدعو ددعلا ءاتلا قولح رابتعا

 تب[

 مدس سم سس حس اه ملم باسم ييسغل امر بلع ست مسلما

 ا
 ا

 عملا ظفلىف ناكءاوس تبت اركاذم ناكناو نويعو ةون ثالث وحن

 أ ىريرملا لاق ) نكي موا ماج عجب ىف تاماج ةعيراكث ين أثلا ةمالع
 | ثنؤملاكءاهالب ددعلا بابىف رك ذءنا ءاتلاو فلالاب عومجلا رك ذملا كح

 ١ ددعلا بابىف ر ,اسعالا ند تاماج- ثالثت يش و تالحممث زلث ل

 | ىعع اراشعا ددعىف ءاهلا قحلي نا مهضعب زاجاو ىنعمللا نود ظفللاب

 | اهدحاو نال تاماج ةسخو تالحم»ةثالث لاقيف هعج ظفلبال هدحاو

 ْ مكحاماف تأ رش هيو تام دا لاعناك رك ذم امهالكو ماج-و لحيس

 | رك 5 تاطر» تلك دن نافع طعالإب اليف رابتعالانا مهرثك ١ دعف تاطب

 | ىعارب هنا مهضعب رك ذو رك ذم ىلع تعقوناو ةثنؤم ةطبلا ةطفل نال

 ءاههلا نم ددعلا درح و تاطب تلاد دنع لاق ناف نب سسفملا نم قبسالا

 | مدقتل ءاهلا تدثا طبلا نم روك ذ ةثالث ىدنع لاق ناو ثنؤملا رسفملا مدقتل

 ةلوقنمماسقا ةثالث ىلعءاعسالا ( ةدئاف ) ىرب رملا مالك ىهتنا رك ذملا رسفملا

 ةالصلاةظفلكيعضولا ىنعملااهيف عاربمل ىتلا ىه ةلوقنملاف ) ةررقمو ةريغمو

 ةريغملاو ) ىتالا ةالصولا ةبسنلاب ءاعدلا نعم نع راع لاعفالا نع ةرابع هناف

 ةالببصلا فلقفا جتا ىف هيلع 0 ىضوااجلا نعملا | هيف ىور ىلا ىه



 4 5" رفع
 اس ما ا دي عل يل

 ثواب نما نسل 5 لامكلا نا لاق ) ميشلا نبل ريسفتلا ماو ا

 ةقيقطلا نيد عقم نم روذحم هيف سيلو ىتاحرملا 3 ىلا قبساكر اعكالا

  مممومممجا ديسبوستا ا ب بجو دك

 نيبنعملا عومجت ىلا هيف دصقلا نال .ماهوالا ىلا رداتملا وه كزاجيلاو

 نابظم ىف اك رخ الا نع ادرفنم امم لك ىلا ال رخآلاب امهدحا اطيتنم
 هتاري رحت ضعب ىفلامكلا نبا لاق ( ةدئاف ) ربدتف زاجملاو ةقيقملانيب عجلا
 ا يو نشل لف ظنا لقحْ م رعلا ناماف مضاعلا تابوا نم
 عوقوىف ببسلاو فسون ةروسىف فاشكلا بحاص لاق ) دصضلا ىلع
 نابع لغ لج لاف :ىلع ناعمجنال ءالعفاو لغفاو ءافحمل انجن. قانع

 لاقو ضيقنلا ىلع ضيقنلاو ريظنلا ىلع ريظنلا لج- مهبأدنمو .هضيقن هنال

 نكلاضت للاب قيدضتلا دصق نال ءابلاب نامالا لعف ىدع ةبوتلا ةزوسىف
 الو اال اه هب متنا لوقيف اذه روق اهاف ءانلاب ىد فكل" ضيقتوه
 ريظنلا لمحب ةيدعتلا ليبق نم ءابلاب ( عقاو باذعب لئاس لام) لان

 هعز [ك نعضتلاب ةيدعتلا نم ال ءابلاب ىدعت هناف اعدريظن هناف ريظنلا ىلع

 هل " هت دعت ىدعف اعد عم 5 نعم . لاق ثبِح ا بحاص

 لضافلا كلذ, حرصام ىلع نيعضنلا ةدافنال عقاو باذعب عاداعد ليق

 لس عم نيب عا ىف ةدئافالو نيشملا عومت ءاطعا رخل رن

 هسفنا بلاو ةيدعت اضياو:رخآلا نع ىنغي امهدحا نال اعد ىنعمو

 بظاوناف روكذملا لسة نم اهتيظاومل اراضفاو حاتفملا بحاص لوقىف ظ

 هآ اطخف اذه نع الفغ نالضافلا ناح راشلاو هسفن ىدعتملا مزال ريظن

 ةنظاوملا ةيدعت قو .الئاق روك ذملا لوقلا قب ىاكبلاةمالعلا انمهدحا
 هتلاخ تخا نا ىطخلانا ردن ملو الع ةبظاوملا باوصلا و رظن اهسيفن

 ليال نكي :لاسرالاو دلل لإ سعت ق ف لا 3

 ىدبعو ضفامللا عزت هناالا دابعلا ىلع ىا اهلع ةبظاؤملاب لاقت نا
 لاتطيالا و ةقدحلا نا: نع فا :لضاتنلا اذه ناكو لاعصالا# ردضلا
 بحاص لوق ضيقنلا ىلع ضيقنلا لج لسة نمو سايقب سيل اذه لثمىف

 ةيدعتلاو ةسفن ىدءعت رسا ناف اسهلرسبو ةالضلا ةفض ىف ةيادهلا |إ

  عسوتلانم عونلا ري م رهج وهو هضيقنل ءابلاب

 ( طخ )

 ايييكنيضصف نيد ني وسد ص ا ع ل نيد سمس يوجب يبيع

 1 ١

 هان ياست شيشة نيد هو يسع سس سو يسهل يض خس تجبع نسل شن اسس سن ص سمي سسش تا سس سا تيب بي ب صب بسسس بي ف يس ضي سس ب بيه سة ب ييد يس 2س سببت نت تيس سا يد نيس عن جي جيت يي سي بيس سس سيتشحم

 نا #1 د. زن ال“ نول نب #9 اان



 3 و -2 ا ب ل يصحو و حج صج حط عسا تح جماح فاك مخامحنبو واوا 37١ وج احا وود همصربج دهس رد اسوا عج بح بجاد جعمم م دوج مسميم

 ؤ (ةداف)لاؤسلا عفدناف ىئنم 2 -- 2 وللا كح 0 رع ٠

 ٠ نيف و عي يملا مطب ليما دمو مالا ىلع ءابلا محتب كابارب ,هلوق ا

 لفقلا :قاث ةكرح :سنح نم لالا لعف لوا: ةكرح نا: كللَذو ءانخا سكت 1

 كلوق ىف اهحاتفنال كابارت كل وقى .ءابلا محفيف اكر صم ناك اذا عراضملا ٍ

 مللى. فخ ءالطأا زب كيوردق ىف اهماعضلالا ليطاذفاق يلا مطير ١ ا
 كازلاودازهلوا نالهلوا نود ةيناث ةكرح ريتعاامتاو فختىف اهراسكتال |

 برضت نم داضلاك عراضملا لعفلا ىتات نكس!ناالا مهلا هن رابتعاال ْ

 نكح هنم غوصملا ىمالا لعفل لصولا ةزمه بلحت جرخست نم نيسلاو ]

 عيجج ىف درطم ركملا اذهو جرخسأ برضا كلوقك هب قطنلا حاتتفا |
 نم صالا لاثم غيصامباو ةعراضملا لاعفالا نم ةغوصملا ىمالا ةلثما

 لبقتسملا نامزلا ىلع ةلالدلا ىف امثال ىضاملا نود عراضمللا لعفلا

 ةدبازتناك اذااهلبق اهف لمعي ءافلا دعبام ( ةاف ) صاوغلا ةردىف اذك

 ةعئاوءافلا نوكتوا منبسف هلوق لا ( هللارصن ءاج اذا ) ىلاعت هلوقىفاك

 نكي ملاذا اماو رهقتالف ميلااما و ربيكف ك.رو ىف اك ضرغل اهعقوم ريغ

 ١ ىلاعت هلوذ ىناك اهلبق اهف لمعبال اهدعباف اهعقومىف ةعقاو تناكو ةداز

 ١ ةيفاكلا حرش ىفاذك ( ةدلج ةئامامكهدحاو لك اودلجاف ىتازلاو ةينازلا )

 , ظحاليو قيقحلاءانعم لعف ظفاب دصقنزا نيعضنلا ( اذ ) ىضرلا مشل

 ! .كلوقك رحال :تافلعتم نم رك ذب هيلع لديو هبسانب رخآآ نع هعم

 رك ذب هيلع تللدوءاهتنالا نعم دجلا عم تظحال كناف انالف كيلا دج-ا

 يكل شلات اذك هاباىدج-كنلا ايهتتمهدج-ا ىا ىلا هلك ىنعا هتلض |

 ءىبش رك فاما رخآلا لعفلا ىلع لدبو لانا. نسحالاو هيلع ليق

 اك لوالا تاقلعتمنم يش فذحوا انالف كيلا دج ىف اك هتاقلعتم نم

 مهناشنم فاشكلا ب حاص لاق ىنم ةلص فذح اقوش جم ,هوقىف

 وش حم نولوقيف هارحم هنورحيف رخآ لعف ىتعم لعفلا نونعمت مهنا
 لاعبو ىلاب ا | ىدعت نا هقح ناكناو هسفن نيل وعفم ىلا دعتم

 نر +211, نربج دعيت عت ره إال امه هما

 اسس مصاص هب ريع دمع موسم

 رخ الالعفلان انج سصدقف همالك اذه ركذ ىنعم ني اذك ىلا ههف

 .اذك لوالا ليلا هتلص فدحن للك هناقلعتم نم ”ى نر لد مل
 عوج عاوع دوحج دامب وصد قا ةانا1جا وبل مدح هوما د و هللا 017 دولا هان دادا جب هان دامت تت 2 2 ل تي مس ل ل ل يي ل يت ل اي ل



 سس 8-2

 لوقا ) هم الك ىهتنا 'مغداف هلبقام -نلا نيعلا ةعض لقنف لعافلا ةغيضب |
 هنا لاَقب نا زال لوهجلا لعفلا نم ذخاول .ليضفت مسا بحا ناد رب

 وهو ءاللا مضبب> نم ذوخأم هلاف كلذك سيل هنكلو لوعفلل خبص |

 نم ناكام لك اذكو امم رك راص ىنعم مرك نا اك ابيبح راص ىا مولعم
 نيعلانا .ىلع ةلالدلا تلق ءاهلا مضىف ةرافلام تلق ناف ) عيابطلا لاعفا ظ

 ةعيبطلا لعف ىلع اليلد تلعج سماحلاا بابلاىف نيعلا ةمكناف موعدكم

 لوهجياب سبتلي ح هنا لاّسال ىنعلا كلذ بهذل تحف وا ترسك ولف

 العا |ساننلا الف“ مزال هنال سماخلا تابلا نم ىضصال وهج: لوقن انآل ]
 كلذل تغيص هتغيصو لعافلا ليضفتل ةج- ةلثماب ليضفتلا مسا نا تدف |

 لعافلل اغوصم هنوك مدع هنم مزاي الو داومللا ضعبيف لوعفلل هكل

 ١ هانعمو ههجو هللا مرك لعل اباطخ كلذ عقو ( ىموم نم نوره ةلزنع ظ

 | عضوملا اذهلثمىف عياش ىنعملا اذهو ىسومنم نوره برق ىنم بيرق

 ١ ديزنم ةلزنم مهبلاناكملانم مزاللا لعفلا راصف حابصملا ءوضىف لاق اك
 ايهيلا مزاللا ىدعت.ال امكف [يهنم ةلزام هنم هن رق راصو ىا ورمتو ا

 | فاضلا ( ةدئاف ) مهملا ناكملا ىلا ىدعتال كذكف فرح ةطساو الب ا

 ١ :لجرمالغوحن صيصخلالوالا ماكحا ةريشع هيلا فاضملا نم ىستكي |
 ْ عبارلاو)لجرلا مالغ وحن ةيسنملاثلاثلاو) دز مالغوحن فيرعتلا ىناثلاو

 0 ا م م

 قانا ثيدحلاىف ( ةدئاف.) ذوذشلا ىلع لوعفملاىف لامتسالا_ىكي وا

 | هيلا فاضملا ءزج فاضملا ناك اذااذهنكل ةرايسلا ضعب قلت وحن ثندنأتلا
 00000 راع و١ قافتسالا ىيماخلاو ): دمه !مالغ قنا لانقي الف
 ' رادلاىف دبع لكوحت مومملاسداسلاو) ةيلوجرلاىف لماكى ا لججر ىا
 | ةيفرظلا نماثلاو ) برضلا لك هت ريض وحن ثدحلا عتاسلاو ) ىلوهف

 ١ رشثاعلاو ) كدنع نم وحن ماهفتسالا عساتلاو ) تقو ىا ترس وحن
 71 ( ةكاف) ادج فيطل هناف ظفحاف برضا برضت نم مالغ و< طرشلا

 | نال نيلاعلا الا سايقلا هلاك نوملاعلا الا قوم مهلك س انلا ثيدماىف

 ١ هتعباتموريغ ىنععالانا هءاوجىف لبق ىناتسملاذه لثم ف بجاو بصنلا



8 ١ 

 رك ذم ةتالتلا نال .انه دج وت لو ةدقصلاو فويس ولا ب 20و ةشباطلاو أ
 ءاثلاب نو رقملا ددعلاف ءايثنالا راسا تان نكح دّدعلا ثينالت نإ فرع

 مهنال سايقلا ىلع زحي مل امتاو ثنؤمد رمل ورك دم هستعلا ىلا ةئالكلا ا

 ىلوطاو و)هتلاصاو هتفملن ىل وا .رك ذملاب ىهو ةداي زلا ىلا قرفلل اوجاتحا |

 نييعتلا ىلع لدت اهنال اعج- نك:مناوةثالثلا نا ةيفاكلا حاضفا ىفام ىلع |
 تناكف عم اكدارفالا ىلع لدت ثيح عج هبش اهنكل عوجبا ىف نييعنالو

 | (اوفلخنيذلا ةثلثلاىلعو) ىلاعت هلوقىف هب ةفوصوم تناك اكعمهلل ةفص
 هترايعب ىهتا اهنم الدب نوكت ناو اهل ناي فطع نوكي نا لّقحي و

 هفوصوم درفمل عبات هدفا ظفلنا روهثملا وهام ىلع رخآ تاوجو)

 درج هلاف ( مايا ةسيئامثو لال عبس مهيلع اهرخم ) ىلاعت .هلوقف اك
 ظ | ءاتلا لخداو اثؤم ةليل وهو هدودعم درفم نوكل ءانلا نع عبس

 ظ
 ا

 ١
 ا
: 
ْ 
1 
ْ 

 | ءاتلا قو راعاو اركخذم موب وهو هدودعم درفم نوكل ةينامثىف

 هلكقل ىلا ال درس احا ولا رظنلاب نوكيامإ .اهكولع مدعو دادعالا هذهب |[

 | اذلف نيئثالا قوف اددع هنوكرابتعا ببسب اننؤم ريصب امنا عجب لكاولاق ْ
 | ةتفصولا نعم ناب رطل صحالف نينثالاودحاولا ىف سابقلا ىلع ددعلا ئرجا

 ىنءاج ىنعمنا ىربالاتادودعملا نع اهب ريبعتلا ةبلغ ةطساون دادعالا ىلع |

 | ةقتشملا تافصلا ىرحم تيرجا ددعلا اذهب ةدودعم لاحرةئثالث .لاحر |

 ا ( كاف ) بابلالا تنل حرش ف 1 ذك تنوملاو نك ذتملا هني قرغلا ناس
 ىضتَش د رحيلا هلاثماو ةيظفالا لما وعلا نع درجملا مسالا وه أدتبملا مهلؤت 1

 1 ' ىذلا ناس مهلوةىفاكدوجولا ةلزنم ناكمالالزنيدق هنكل دوجولا قبس

 | متالوا اريبك ضوعبلا نكي مل هنال ليفلا مسج ربكو ضو

 سقو دوجولا ةازنمناكمالا اذه لزنف انكم ناك هنكل اريغص هللا ةلعج

 هيلا بحا نوكا ىتح مكدحا نمؤيال ) ثيدحلاىف (ةشاف) هرئاظن هيلع

 تلقناف مجباصملاحرسششىفبرعلا نب زلاق ( نيعج-ا سانلاوهدلو وهدلاو نم

 تلقلعافلل غاصيهنا هسايق ناكو لوعفملا ىنعم انه ليضفتلا لعفا ءاج فيك ١

 ءاللا مضي “ىثلا بحنم ذوخأم بحا نا تيأر كنال كنم مهو اذه |

 1 تم بد سو ماما بيب بسر ب هوسات بسسس تح وسما ناب مو اجمل ٠7 هس يد هلصارنال كلذك سيو ع هنأ عزو 8 اذا
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 هت ١1١م 1

 , ريطلا ىلع ةلخادلا ةراملا ماللا _ ةاف ) ىضرال ةيفاكلا حسش ىف اذك |

 سكعنب إف ليقناف ةحوتفم نوكترعملاىلع ةلخادلاو ةروسكم نوكت

 ةكرح ىطعينا بسانملاف رهظيال رضملافو رهظي رهظلا ىف رملانال انلق

 0 فتق ل لملاك لمالك سناحيل لماعلا ىلع لومعملا
 فرظلا ( ةّاف ) وحتلاىف هليصفتو لصفملا ح سشىف اذكة فلل ابلط

 نيبنم ىغلتدئاملو رورجملاو راخلاكىزاحمو ناكملاو نامزلا مساك ق يقح
 تبلغ ةيفرظلاىلع اهتلالد ىلا ارظن قيقللا فرظلا ةهماشم رجلا ف ورح

 هج وىلع قيقملا فرظلا هبشيام اهلكت ناكف ردا فورح راس ىلع
 0 يرسل رطل تالا < راما قرط لح ظورط تلف لع
 ةمالسلاب ىلاعت هللاءاغنا ةمالعلا انش هركذ ادودحموا ناكاميم ناكملاو

 عمجا لاقي تاماقملا بحاص ىرب رملا لاق ( ةدئاف ) رصتتخلا ىشاوحىف
 لعفلا اذه ةغيص نال نالف عم نالف عقجا لاقبالو فطعلاب نالفو نالف

 كارتشالاىلع لدي واولا عمو ادعاصف نينثالانم لعفلا عوقو ىضتقت

 واولات لمعتسا اههانعم سسانتو هجولا اذهنم اسنان الث اضيا لعفلاىف

 ةبحاصملا اهانعم نال عم ةظفل لامعتسا هيفرحت ملو عضوملا اذهىف ةصاخ

 دحاو نم هيف لمفلا عش نا زوجي ىذلا نطوملاق عقتنا اهتيصاخو

 (2الاف ) تفيعامل د 5 : ملول ىت )| ةيحاصملا نع ةنابالا اهرك*ذب دارملاو

 ةيكملا تاحوتفلا نع مكحلا ةلؤسا تحانضو قىزاريشلا ةمالعلا..لقن

 هللاىلص هللالوسر تيأر لاق هنا ) هرس سدق نيدلاىحم ىبرعلا مشل

 تلقو عملا بتارم لقانع هتلثسف مياقولا ضعبىف 0
 مالسلا هيلع لاقو قاحااف نانثا هنا ىلا قيرفوةثالث هناا قبرف بهذ

 عجب وادرف عج-اما عملا لاقبو ( لصف.نا ىغبش لب ءالؤهو ءالؤه ءاطخا )

 ( ةشاف ) نانثا ىناثلا بتارم لقاو ةثالث لوالا بتاع لقاف ج وز
 ددعلا نم ءاتلا فذح هرباظنىف وهيف ةرابعلا قح ناك ةثالثلا ةنمزالا ,هاوق

 ءايشالاو سما عضاوملاو عبرالا تاروصتلاوثالثلا ةنمزالا لاش ناو

 ىرشخم زلا لاقاكشن ؤم عجج لكو عجج اهرئاظنو ةنمزالان ال كلذ ريغو تسلا

 *« ثنؤم عجب لك همجي ىلاباال «اوثدفت ىلتشو اوعمت ىموق نا

 / ولا ١ ديا ماوس لهل هصمتا» يعم برسما#

 ١ ةشاطملاو (



 2 ل ا
 تف اح د عبي بس ٠ دا داس حصد تح رج وتحول دوا معجم دوس تكد ارم صج تع ماه د ع حج ع هه ل صح حج د ويم حج

 ٍ ا 7 م نسال نا تاور عا كناحرلا ل

 هللادبع نب .دلا> لضافلا ءركذ اذك بيبللا ىنغملا بحاص ماشه نا مث |

 سجس مالكلا  فيلأت هريسفتىف تغارلا مامالا لاق( ةّاف ) ىرهزالا

 || اهنم بكري تح ضعب ىلا اهضعب ىلا فورح مض ىلوالا ) بتاع
 ( كلذ ضعب فلؤي نا ةيناثلاو ) فرمحلاو لعفلاو مسالاثالثلا تامثكلا
 | اعيج- سانلا هلوادت ىذلا عونلاوهو ةديفملا لبا بكري ىتح- ضعب عم

 | ةثلاثلاو ) مالكلا نم روثنملا هل لابو مهجاوح ءاضقو مهتابطات ىف

 | جراخمو لخادمو عطاقمو دابم هلاعص ضعب ىلا كلذ ضعب مضت نم

 | عيجحك كلذعم مالكلا رخا وا فل مجنا ةعبارلاو ) موظنملا هل لاب و
 ١ صوصخم نزو كلذ عم هل لعب نا ةسمامللاو ( عجسملا هل لاَش.و

 ةيتاكماما و ةباطخلاا اهللاقن و ةرواحم اما موظنملاؤ لاقمت رعشلا هل لاس و

 ةساجلا حراش قوزرملا مامالالاق ) بغارلا مالك ىهتنا ةلاسولا اهل لابو

 مالسالا لبق. مهكولم نال برعلادتعموظنملا رخأتل ءاغلبلا نع ءارعشلا رخأت

 نودعي و ةساي رلا بابسا لكااهنو دعي و ةباطحلاب نوجاحي هدعب و
 عبطلا دنع مثلا تفضو هبقو ةراتنحنو .ةبشكم زعسشلا نال هاند ردقلا
 فرش ىلحت لدءامو مثلا فصوب هتلص رخأت دنع مركلاو م ركلاةفصب |

 | مالسلا هيلع ىنلا نمز نال مظنلا نود ٌرنلاىف مقو زاحالا نازثنلا |

 - ١ رابخالا عيجج (ةكاف)رابخال ا تَحاَِم هرك ذ اذك ةحاضفلا نمز أ

 | ظقللا لولدم سيلف بذكلا اماو قدصلا الا لدتال ظفللا _تيح نم |

 سيلف بذكلاو قدصلا لمحت ريلخا مهلوق اماو هلولدبم ضيقن وه لب
 | لولدم نوكي نا القع عنتمال ىا لقعلا ثيح نم بذكلا نا ,هدارم

 ١ هعقوم عقتالالعاف عقتالاك ةلا ( ةّئاف ) ىضرلا مجشلا هركذ ايناث ظفللا

 ظفللا ىا درفملا ىتعم اهنوكل .هماقم اهمايق زاج ةيكحم تناكاذا لب اضرا

 | ظفالااذهو لوقلااذه .ليقىا ( كءامهعلبا ضرااب ليقو:) ىلاعت هلوق وحن

 ةقيقللا ف ىهوهلعاف مسي ملام لوعفم و لعافلا ماقمىف لا ئدئدق اذكو

 ظ . ( مهاتلف فيك مكل نينو ) ىلاعت هلوقك هنعضن ىذلا مسالاب ةلؤم

 2ص1]|000] ]| ]| ]|]#] ]| ] ك ]آ] ١
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 800 نال ترقالاوئراصنلا ىف فلتخا اذكوكلذريغ ليقو ) لحملاو

 هعج مث اهعساب اوعسنا اما نارصن اهل لاقب ةيرقنم ناك مالسلا هيلع

 مث اهيلا نيبوصنم اولعجوا ىراكسو ناركس وحن .ىراصن ىلع برعلا

 ةبسنلا ىنارمصنىف ءايلاف بغارلا لاق اذك ىداهمو ىدهم تعج

 سوجلاو دوبلاىفاك ةدحاولاو عجبا مسا نيب قرف ولي ةيرقلا كلل ىلا

 تش ءاحنا للم تاماكلا نم هعجم اندرواام رخآ اذه ) لامكلا نءاريسفتىف اذك
 لصف |[ انهنَع ىعتسإال رخآ دياوف نم ةدس نايبالا اهي اخت ل سبلو

 مزلبف لس نأ ]و نكمت ريغ لب ريشع سا وهف باب لك ف ارطا ءافيتسا امآو

 راهتشالاب راحوهام كرتو راصتخالال يد, ثيشنلا الا قبب تادلحم بيتر
 دياوفلا + كاوفلا ىف ثلاثلا بابلا * رايخالا فلسلا بتكى لع ضعبلا ةلاحاو

 ١ لضخ نا كلف هتاف نموا ديفلا نم ءافلا لصف لواىف قبسدق ةاف عجج

 )| كة رم#ابوا عياب ىف لوالا بابىف ماك يالا هلك مسروهاك ةانثلاب اهعسر
 | مجاروهام م ويقل ديلا ديفلا نم اهنوك مدقتو اهريغ ناشوه

 هذخا هلاو دوسالاوا وحلا عض و نم لوا ( ةداف 1 ا

 ىلاعت هللاوه ةقيقلاق عضاولاو ههحو هللأ مرك بلاط ىبانب ىلع نع ١.

 اوقفتاو ( نسادقو تامو ) ًاشنملا ىرصب رادلاىفوك دوسالاو:ا ناكو

 ءارلادب هشنو ءاهلا محب ءارهلا سم نيذاعم فيرصتلا عض ونم لوانا ىلع
 ةثينع مهلو ارفث ةسج دوسالا وبا فلخ مثهءورهلا بالا عيب ىلا بسن
 سماللاو عبارلاو ىناودعلا رمي ن ىحن هلا نرفالا نوميم ,هيناث ليفلا

 قحم#ا نب هللادبع ءالؤه فلخ مث سراحلاواو ءاظع دوسالا ىبا ادلو

 دج-انب ليلخلا مهفلخ مث ع ”دلع ينوه او فقتل هع ىسعو ىمرضحلا
 ان نحف كلذ دعب سانلا راص مث ىناسكلاو هب وبيس مث ىدهمارغلا

 دعسم نب ديعس طسوالا شفخالا نسحلاو:ا هب وبيس فلخ مث ايرصبو

 نركبو ىرللا قحسا نب ملاص كلذ دعب ءاج مثءارفلا ىلاسكلا فلخو

 جاجزلا قص١اودا و دريملادب زب نب دمحم امهدعب مث ىنزاملا نامع

 مب ) نامريم نب دمت نب ركب واو هبوتسرد ناو جارس نب ركب وباو
 ديعسر»أو ىسرافلا رافغلا كنع 3 نيكل ىلع وبا ءالٌؤه كسعل ءاح ا



 كلملا نيا لاق ) ليلق,ءوهو سنو. زاجاو ) نك اس تاقالم دنع نوتلا

 ىدانملاف ) نم ىكشاك ءالؤهاب ىا ( ىئتيلاب )فيفضللن وتلا تطقسا.ىل نوك
 أكهسنملا نيبعت ىلا دصق ريغنم هبنتلا درحلاب نوكي نا زوحبو فوذحم

 هيثالثو لاعفتالابابنم عراضم لمف ( ىغبني ) ناقرفلاةروسفداشرالاىف |
 ىلصملانم بلطي اذك لعفب نا ىلصملل ىثبني ىنعف بلط ىنعم ىغب ىغب |
 هلمعتساروو لمعتسي داكيالف هيضام اماو ) هب وه سهؤي و لعفلا كلذ |

 ىنضام لمعتست لم كإذ ل _مهتسن 1 برعلا نا هيلع دريف ىعفاشلا مامآلا |

 يقبل ىغنااءراضمو ايضام لمتسا هنايهريو ىباطخلا باجاو ) ردي وعد |
 ءالضفلا ضعبلاق ) ترعلا نع قاسكلا نع ءارفلا نع لس نع ىلعت هاكح |

 سعث لصالاو مملا مضب كلام نبا سمن ىفاك ةلوقنملا مالعالا ريسغياك

 | ريتعب 86 ةلفإ كور اهمنشن اضن اة نونل قف خل ورة هلام

 ٠ ليقو ةنغلاق واولل هاشم نونلا ىضرلالاقَو) توصلا دادتما ىفاج هبش

 زوحيال تح لامعتسالا ةذكل افيفح تفذح نورخلا لاقو نيونتلاب اهيشن

 ةراك ىنعمو اهوحنو نصيملو فخ ملو نييمل لثم هرئاظننم فذحتزا
 دب ز ناك نولوب و لاعفالا لكن ع نوكيو ناكب نوربعب مهنا لامعتسالا
 هلوقوحت تكرحنو نونلا تدر نك اس تلص ونافسلحي دز ناكو موب

 طوقسه. وبيس زوجنالو ) ةيآلا ( نيذلا نكيملو ناطيشلا نكيملو ) ىلاعت

1 
ْ 
 ٍإ ا ا

 اونمؤد ّتح ةنحلا اولخدنال ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق حرش كَنع

 هلوق هلثمو فيفخلل نونلا طقسا نونمؤتال هلصا ( اواح تحاونمؤتالو

 واع ىلا امال وكوت متنا له دلاخاب هطعتال دلاخاي هطعتال ) مالسلا هيلع
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 ريغ هنا الا بجو نزوىلبع فسوب لصالاو ىرع هنا محدالا ( فسوب )

 وقال اع هكا 2 « 11017 طنن7777 هلا فرن لالا هه نقاط 01 ل لك 1071201779 هك 001/3777 1! ال )الاع :تالط“

 0 نيملا رتب تشو ) ماكع قالا ريحا

 درواو عضوب عدوا ناَعاكك شون هعراضم ن كى كح سدوأ هنم ىضاملانآل

 2 ع سملاوهو كيشولا نم هقاقتشال عرسي كشونىنعمو دروب

 | لخد اذا دوه داهنم ثني انلاو :لعفلا نزول قرضتم ريغ (دوع)

 ١ | ناثوالا ةدابع نم امانا كلذ اوعم بات 1 داه نم دوهاو ةيدوهبلاف



 ست ١١4 خخ
 يحس سس ووسع سوسو وو سس سسوس سوس سسوس سو جوبا سس اسس سسوس سمسم روج ههسمس سس سمس تمجصس سس سدو سس

 ! ( انتليواي ) آلا اهيف انطرفام ىلع انترسحاي ]و لاق ) ةياكح ىلاعت هلوق دنع

 ١ ١ عرج ةلك اتليواي ةبدنلا فلا اهدعب تديزو ءان م انما ءاب تبلقف ليوا هلص |

 ىدانملا ىف ةعباش ةغل ىهو افلا ملكتملا ءاي لدباف ىتليواي لصالاو رسحتو

 ءادنلاو كروضح ناوا اذهف ىرضحا اتلي واب ىنعملاو ملكنا ءاب ىلا فاضما

 ىدانتوزوححت برعلاناالا ءالقعلا هو لابقالا هنم ىتأت نمل هلصا ناكناو ١

 تطرفام# لع ةرسخاتو 'دابعلا لف ةرسسحاب هلثمو ستحل !راهظا لقعيالام

 اع نم ( ترن ) نوك"ا نا: ث 0 ا

 ماسالا لف اين عدت ناكو اه نر هقل ملأ نم دحاو مس أن تيعم ةنذلا |

 بري نويعلا ناسنا فور ل 0 هرلعلاو 3 فرصنم ريغ

 اا كا و هنال كلذ ىعم ةنردملا ف لحم مسا |

 ببسب موللاو داسفلا وهو بلا نم اهيف ناك ال كلذ, تيعسوا ىهتنا
 سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لودر رجاه الف) ىلا ةزكوءاوهلا ةنوفغ

 كلام ىتقا دقو ) بيطلا نم ةرصب ثزو ىلع ةنبطب اهاعسف كلذ هرك

 هسبحو ةرد نتثالث برضب ةيدر ةندملا ةبرت لاق نيف ىلاعت هللا هجر |

 "ا وردع ىلا لودر اف نفذ هل رب هقلع ترض ىلا هحوخا ام لاو) |
 اهتيعستو معباصملا حورشش ضعج ىف |ك ةييطريغ اهنا معزي لسو هيلع ىلاعت
 هلوقو كلذ نع مهيمن دعب ىا نيقفانملا لوقل ةياكحوه امنا نأرقلا ىف بيب
 همالك ىف عقوام لك نم كلذ وحنو ( بزي الا اهاراال) مالسلا هيلع

 امئاو ) كلذ نع ىهنلا لبق ناكك لذ. اهتيعسن نم ٍيسو هيلع ىلاعت هللا لص

 بنذلاب ةذخاؤلاوهو بيزتلانم ذوخأم بزي نال بوب اهتيمست بهرك |

 داسفلا وهو كيرحلاب بلا نموا ( مويلا مكيلع بيزت ال) ىلاعت هلوق هنمو |
 (ةنيطىه هللا رفغتسيلف هللا رفغسيلف بزي ةندملا ىمس نم ) ثيدحلا ىفو

 اهب تنطلا باور ديازتو اهب ثكم نم ةحئار بيطل ةنيط ىمس امتاو أ

 ال ايبا نال مونت اهي نوكيالو لاحقالو نوعاحل اهلخ دال ظ
 سعاشلا لاق (كي ).لثم الثم ىف قبس دقو (دياش ) نويعلا ناسنا ىف ك |

 هلصا كن هلوق * بيرغل اهب زابقو ىتاف + هلحز ةنيدملاب ىسما كن نمو» ؤ
 نونلا ةكرح طوقس نم ٠ لصاملا نينكاسلا عاقتجالا واولا تفذح نوكي |

 رد سايت بلغ ماسس اطل يس اشكل فيدل: ادمن ك جس اهب ا يي سه شل ياس يه ا ا ا ودق
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 5 يارا 0 وهو ىذلا عج م ار ا كلوق 25 3
 ديالف افوصوم مل ملص آلف ةفرعم سيل ىاو للاب فراعملا فصول ةلصو

 نيذلا نضانلا ا« نيذلا موقلا اما اب هريدقت نوكيف ردقه فوصوم نم

 ريعج هّداعو لوصوملا ىلا كئاعو ةلص ىلا جاتحم بيغ اهلكت الوصوملاو

 هتلص نوكي نا دءالف بطاخم ريعض بئاف ىلع دوعيالو اونمآ ىف لعافلا

 متنمآ لاقول هنا ليقام داسف نيت اذهبو ) اهلاقافو اضيا ةباغم اونمآ ىهو
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا رصعىف نينمؤملانم نيرضاح اوناك نيذلاب صتخال

 ةعاسلا مايق ىلا نمآ نم لك هتحن لخديل ةساغملا ظفلب هركذف [سو هيلع |

 انيلا هحوترتش نم اورذخلا موقاب عن ( ءاجا ل لابكلا نبا مالكى هتنا ١

 كلملا نبال قراشملا حرش نم ةراغلا فوخ دنع لاقت ا اع

 ١ لاق (سأي) فانم دبع ىنباي ) مالسلا هيلع هلوق دنع سماكلا بابلا ىف
 ! لاّسنا مالكلاهجوو هبلطنم سايالاىلع نالف فرسشا نولوقب ىربرثلا

 لاقأك نيغلا سك .لعف لع ناي هنم لعقلا لصإ.نال سايلالع فا

 اماف (روبقلا باعصانم رافكلا سني اك ةرخالا نم اوسّني دق ) ىلاعت هللا
 كلذ ةعص ىلع لدتساو سني نم بولقم هناف ةزملا دقت سيا مهلوق
 قسنو ةفيصلا ,ظنىف لصالاوه ىذلا نسألا :ةظفل قواضت ستر طش

 د رت ل ا ا

 لحد مر جنا ب111 عدم ج51 05 فهن هنت

 ىف امهزنت فالح اهب ىنثم ةزمهلاو اميف اهب أودبم ءايلا نوكل فورا
 م دوف ين علا 0 نال ساو 1

 هيطعا أ دتسلا ردصب نيققحملا دنع وهف 0 او) ردصم لور |

 ىنعم اسابا اوع“ م 150 ةاضاولا هنم تقتشا ئذلا شوالا هته سودان

 0 دف لض لاو نسوا ”ىتلا نم نس او طئاقلل لاّمبو طع ,هتيعست

 م هيلا اكل و شايل ضرع ىدلا وع سيوملاناف سوم ساالو |

 لابقالا اهنم نا 5س نال نا اهؤادنو ملأتلاو مدنلا ةدش ىه ةرسملا

 تل ناك نا ] ولان ةريمأطلا ادا مهن اك رسل | ةدشىف ةغلابملا ىلع ىعملا امناو
 ىدانملا ءطخ ىلع ةسنتلا دوصقللاو اننليواب هلثمو كروضح نآوا اذهف تقو

 ماعثالا ة ةورسق ءداز ميش ءاشال هده ءادن ىلا هكر هح وح ام كرت بش
 دج محشي وومسس كت وس ع+ كامو وو ىيضعتب تع حس مح 2 ع محال حلم 227 لد عن ةقل تر ته ست هج هدم موو ص حط ل عفو د وعم

 ©( قح ) 4 © قورف )
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 ن1 لا را ا اج رس مالح نا بج ار شاتا لقب

 ميم ف سبت ميار لاقل 1 17
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 نست ظ> طاع يشن ا نك ع سرس يعل كاس يس تي ل

 1751 21ه نا الكاإ 2:3:2137377:77+77717251737195 17ج خا ضطنا نإ قمنا 521714037!
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 ! ل. درك 0و 0 1 مي ىبدنع 3 تود لعفو زال ها دنع ا

 ! ةريعلا تَفْذَخ ماله نييفوكلا دنعو ( فلالا تفذح دصقاذاملنم ملاه
1 | 

 ا ايدعتم ةيوخمنو 261 0 لهزنال دم دعل وذو مالا ىلع امك رح ءاقلاب آ

 , هيفو ( انيلاهه ) ىلاعت هلوقك امزالو (كءادهش رهلق) ىلاعت هلوقفاك |
 عمتساىا ردقم ىلع فطعوهو ) ىلاعت هللاءاشنا 5 وفلاىف ؛ىحب مالك
 ةيضقلا فطمكن وكيف هيلع ةمدقتملا لمخبانم ةلج ىلعوا ارجإهو هتولتام
 وهو قوسلاىف رللا نم كلذ لصا ءالضفلا ضعب لاق ) ةيضقلا ىلع

 باغنيح ىركسلادب زيني ذاع ماكت نمل وا واهريسم ىف رتل ب الا كري نأ
 رج 7 كالتك ىرخاىلا * * ىبدمر ةرفغم تزواحن او * لاقف هتخا نع

 مسسملا نيب هتمو“نهوهو ةأنه ءونهب بارمشلاو ماعطلا ءونهنم (اًئينه)

 لاق هلاك ةفص *ىرملا كلذكو ) خوبطملا كلا ىف ىربلا ناسللاىف
 ةيسرافلاب ماعطلا ءرتسأو صيقنال ابئاسناكاذا *ئرموهف ماعطلا ٌورص

 20 وهف بعت ريغ نم كأي را لكو ىرهوملا لاق) ديراذكب ار ماعط
 فص ولا ىلع هبضن نوكف اًئيرم اًئينه الك اىا (اًئءبرمائينههولكف) ىلاعت

 6 كدر دصقلا ىف هلوق كالذكو هولك ىف ريعضلا نم لاخوا فوذحملا ردصملل

 أ ايرث رسدلا لها برعشيل ىا * اهباقركس مريدلا لهال اًئينه + ةيرخلا
 مسالاولخ رنسال فرح ليلخلا لاق ) الصف ناكاذا (وه) ىلائينه

 0 اول بامعالاو الحم وا اظفل بأني ءالان ع بيكرلاىف عقاولا

 ةيمسالل نيبعتم وهف ةيفرللاو ةيعمالل لمسح مسا هريغ لاقو ةيعشابالو
 ةيعس و ابو صنم هدعبام 0 ةفرحتل نيعتم و اموذمع هدعتام ناكن ا

 ا ةيفوكلا ةيعسشو ةفصو اربخ هدعبام نوك نيب لصنيل الصف ةيرصبلا
 ظ

1 

1 
 ١

 ظفل (ىلويه) هللادبع ديسلا هققح اذك ضرغلا ناب ةدمع..هنوكل ادام

 1 نضر عباملليأق مسجلا ىف رذوح وفه لص الاى و ةداملاو ل اضالا ىعم قانو 2

 ةميسكا و هع وللا ني" روصلا لح َ لاصفن لاو لاصت الا نم مسطجا كلَذَل

 (نلا امكلا نا لاق ) اونم1 نيذلا اهيااي * ةيئاتصلا ةانثملا ءايلا لصف <
 1 ئىدانلاناىلع هيبذتلل ّن ىىقم ءاهو هلق رعم درغهىئداثم ىاو 000 فردا

 0 ءان نيد اوعمجحت نا ةعارك كل د ]و 23 او هالعل عقاولا وه ةقيقلاىف

 م04 نلاذشل اننا هيجي مو جامل يود حا و يوكل 2971 ب01 اا د اوان ١ 90 هند.« تلاحم 3007 هلاحتحتتا11 تفشل اكل [نا نص سمس ووو مت ودا ه7 يع كود ةنالعل جا 9: مميدرمسرل بتول 197 الا ١01337 الا هاذنن 1



 يما دلال 3 ل سس ١١١ خس

 ىا | اع نمامهالك الا وءابلالثو) لمتلا نمم دلك يعول شالا ليقؤ) لعت لعتوملا ىئعم لك ير ىهلاقو ١

 فاكلا نوكينا نرخأتملا ضعب زوج دةواهقانا اولعا وىعملاوهللاناو أ

 ىا لوقلا ناببل ماللاو نال ىنعي ناو ىو ىلا ةموعضه باطمللا ةفاك

 ثيدحلا واناشلا ريعض هن كى ريعضلا وهن 5 ىويىف لوقلااذكو لوقلا لجال

 لاش ( ءاه ) * ءانهلا لصف + ردكام عدو افصام هنم ذخو هف رعاق

 تبهذلاب بهذلا ) ثيدللا ىف ءاحاك ةدودملا فلالاب ءاه اًميِش لواثت ن

 اههتباكف فلالادم عم اهريبكو ةزمملا حف هيفزودتو ( 00
 ءكاه لاقف تا تك 1 يف تلصاا اذا 1مل د! هده دك

 فاطملاا فاكن م الدب تلعج ءآه كلوق ىف ةدملا نا نبي وكلا دنعو
 تاه لوقت برعلا (تاه) اهي باطمللا فاك ن رقت نا 4 لصان ال

 نت دللو نيئاه ثآنالا ةعاتلو ىقاه تنوذلل و و اوتاهعمجلا قؤكاقلا يق

 نمل حالا وقرن نا ريغ نماناه نوذ اياه تنولاو رك دلا ٠

 الو ام«رضو ام*الغ كلوق لثم ىف ىنثملا ريمتكىف امهنبب اوقرفن ملاك ||

 تاهىف لصالا ناكو ) نادنهلاو 0 كالوةىف ىتلا ةشالا ةمالعق

 ءاملا تقرا ىف تبلقاك ءاه ةَرمهلا تبلقف ىطغا ىا ىقانم ةذوخأملا تأ

 | تاه ىبارعال لاق الجرنا برعلا 1و كايهو تقره ليقف كاناىو

 تاطخم لصف | ليعتسإادو ( اذه ) كيطعا ام ىا كيناه ءامال هللاو لاقف

 ةظفلك نيمالكلا نسب الصاف هل :وكل اذه ذخوا اذه ىضم هانعم ناكاذا

 امهبف نومه ويف قوارو نواه نول ومن ىر رس( لاق( نواه ريغو دعبامأ

 اههيف لاش نا باوصلاو ) واودنم نيعلاو لعاذ برعلا مالكىف سيلو

 ا نوعام وق وراف لثملوءافىلع ءاجاهف اهضتثيل قووارو نوواش

 ا نعل عقم ىلا ىدع هبسحا ىا اقلطنم ادبز به لاق بدحا ىنعم

 نولود ىريرللالاق ) ىعملا اذه ىف لبقتسمالو نضام هنم لمعتسلال و

 ىنبه لاقي هب لصتملا قاملا تاوصلاو ) لعف هنا بهو تلغف ىنا

 : ا ىعم هي 3 اك د دحاق ا 2 به ىعمو لع هيف 0
 يه

 رح 0 ّىل ةيردصملا ىلع بصلا رج - هلوق 0 رح ( ىيء دا تقنو نو

 فقرصتال لعف مسا وهو ' رضحا ىا | ميلا 2 لهو ابذج بذج ىا
 - 2 نو بع بصل رجح ع ب احم من نجا



#1٠١ 
 لله وأ البو قادم راف نفإ كليو يفق لجفلا رامصأ 7 0-7 0

 اهاككبوو هةووبيوو سوو حيون٠ هرئاظن اذكو اكالهىا اليووه ظ
 ىعل ةنبلا اهرايهظا زوحنال اهظفل ريغ نم لاعفاب ةيوصنملا رداصملا نم : ظ

(' ْ 

 كسيوو كبوو كحنوو كليو لصا ءارقلا لاق ) ةفاضالا ةلاح ىف

 طلخمت هل ىو وكل ىووح رعملا نم ةحوتفم اهدعب رللا مالب ىو اهلك
 الاب لاق بوثملا ىعادلاذا مكنم سالا دنع نحن ريخف + هلوقىف ايب ماللا

 كليو وح ىرخا مال اهدعب لخد نا. زاخخل ايثالث همامتاب ابرعم راصف +
 اذك ثال ليو ليقف أدتبلا باب ىلا لّقن مث ةماكلا مال ىلوالا ةروريصل

 سلا ةدش اهانعمو باذع دلك ليوو ) ةيفاكلا ىلع ىضرلا حرش ىف

 هبوبيسلاقو ) م-رتلا حيوااو مجفت ١١ ليولا ىعمصالا لاقو) ليلخلا هلاق

 كاذريغليقو) كالهلاىلع فران رجز وو ةكلهملا ف عقو نأ ليو

 اهانعم ليق عجمفتدلك اهكراتل هالي واو ةدنملا بحاص ىلع لوقدنغ ىلخلالاق

 ةالصلا كرات ىا اهكراتل هلوق ةبدنلا قبرط ىلع اهلمعتسا نيضفلا

 بجوملا ميظعلا مثالانم اهكرت بيب همزلياإ ةكعضفلا وعداو عفتا

 هانزحا وهاز وا وءالي واو ىضرلالاق ءايلا ىف ؛ئىصصس قليوأو ميلالا باذعلل

 تهذمىوىف ةاحملا فلتخا (ىو) كتعاظف نم نّسعنف ىح رضحا ىا

 ناكنع ةلوصفمىوناىلا اه4ةثاومو ليلحلا هعشو تاتكلا بحاص

 | ءاتجا انهن اكو تافامىلع همدنت وهتما دن راهظال ردانلا |يامعتسإ دلك ىهو ظ

 ظ
 (ءاشين1قزرلا طس هللانارتملا) ىابجعتل اهانعم و هيبشتلا عم نم درحم

 انل/تيلاي) مهلوقو مهدمتىف مهئاطخ ىلع اوهبنوا اوهعبتناموقلانا ىتعملاو

 نسوا بهذو ) بحعت ناكو مدنت ىو رهلوقف نوراق ىتوااملثم |
 راهطاببوضنم هدنعناو هيبنت ةلك ىهؤةلصتم قاكلا وكر و هلضانا ىلا
 ةبارعا نا ىكحو ) زا هللا نا نوربالوا ليقو ) خلا طسس هللانا عا

 تديبلا ءاروهنازيثرتامىا تيبلاءارودهنا كب ولاقف كنا نبا اهجوؤل تلاق

 ' ىا هللاز كىنءملاو مالكلاىف ةلص ىوناىلا هريغو ىناشكلا بهذو) |

 رعت ملا راعكإب ةيوصنم ناو كليو ىنعع كيو ليقو ) هللا نا اورتملا 0

 دورس ندع بهذ اذه ىلاو | معتملا | عع ان دعو ةماعلا نعو )

 © لاقو )



| 
 | روحوا ردصم هنأ لأ موقو') ذل لعفال ردنضف هنا ىلا عوق بهذا )
 ظ بهذملا ليصقتلا اذهو ( دو ول ردصم هناىلا موقو ةدايزلا فذح

 ١ صااوىرستخمزلا هراتخاو ىلعىبابهذم ريخالا لوقلاو رحلاىف نوكذم
 ظ بصلو عمجال وتنال ردصم هدحو هتأرو سوماقلا ق امنا نيس ادعو

| 

 0 قةاونال ىردهوملا مهوو ) رددصملا ىلعال نيبرصبلا دنع لاخلا ىلع ا ئ
 | ءركذاهفالو هركذاهف رهولاف ىرهوللا مالك هقفاونو هبوبيس بهذم ْ

 هيدارف لغافلا ىلافاضبو افرظ لعج ردصم لصالا ( ءارو ) ىهتنا
 كلذلو همادقوهو هءراونام هيداريف لوعفملا ىلا وهفلخ وهو ةيئراوتاف ظ
 ةرازولا ( ةراذو) مالكلا ىف ناضمر حرشىف اذك ) دادضالا نم دع ؤ

 نا لوقوهو.ناطاسلا رزو لمح ريزولانال لجلا رسكلاب رزولانم |
 اذه هدقعيو هلا *ىحلي ناطلسلانال ًاململا نيتكفل رزولا نموا ةبيتق ظ
 ءئىثلا دجو مهلوق ردصم دوج ولا (دوجو ) ىوحلا جاجزلا لوق |

 اذكح  ةفداصلا ىتعم دجولاوه مولعمللا ردصمو لوهجلا ةغيص ىلع ْ
 ىلاسعت هللا لاقاك ريدا ىف لمعتسي دعولا ( دعو ) ناضمر حرش ىف ١
 ( ضرالا ىف ريشلذكسيل تاماصلا اولعو مكنماونما نيذلا هللادعو )
 (اورفك نذلا هللاهدعو ) ىلاعت هللالاقأك رمثلا ىف اضيا لمعتسا و
 داعيالاو ديعولااماو ريخللا ىلا قرصتادعو ظفل و دعولا ظفل قلطا ناف

ْ 
 ا

ْ 
 ا
 ا

 ظ
 ا

 ١ «هتدعوواهتدعوا ناو ىناو * رعاشلا لوقك رشلاىفالا نالمعتسيالف |

 ا
 ا

0 
ِْ 

ْ 
| 
| 
 ظ
| 

 ا
 ا رضاحلا زجانلاو هراضحا دعولازاحاو +ىدعوم زحممو ىداعبا فلن ظ ٍ : 3
 | ”ىش ىلا همهو بهذ اذا ن وكسلاب الهو لهي لهو لاعب ( هله 0 ا

 0 ( نااكيو ) ”ئش لك لوا يا ةلهو لوا هيقل حاكتلاىفو ) هريغ وهو
1 
 1 ا

 1 نييفوكلا دنعو هيشنال ناكو ىسعتلل ىونم نيبرصبلا دنغ 20 ْ
 ْ .لمعتسا 2( ك الهلا, ءامدلا هلضا ىذلا كلو كنو لضا ناو كيو ظ

 ١ ءاذت. الا لعادرح عفري ىلبوو كليوو هلبولاشب (ليو) عدرلاو رجزلاىف ا
 هع يوت ا صب مس



 4 اج

 ان نرخ 1 0 5 0 يمر ساق لاق 0 ا

 ْ من ركح نال مي وهو نورفكيون اولاقهناول(ىلباولاق مكب كيرب تسلا )

 ْ ادلع مهل ف قبلا عفر ىلع اه انعم لدن ىتلا ىلب مناع ىلع لدامتاو)

 اهحفونيعلا سسك ناتغل من ىفو و تسلاىف ىلا ءاثلا ةلزنم تنا نالانر تنا

 | ءالؤهو رغنةثالث ,هلاقيف ةرثعلاىلالاجرلا نمةثالثلا ىلع عتبرفنلا (رفن)

 ١ ءاحاك لاح ةيريقعلا ,ز وام اهثفنلا لامعتسا برعلا نع مهو 0

 دحاو بايىلا نوعجرب طهرلا ناالا طهر دعست ةنيدملا ىف ناكو نارقلا ىف

 اراد ناسا ايكتالطغ لاوءرقلا ىلا ةدعلا فيضا امناو رفنلا فال

 ١ دحاولا ىنعم ناكولو لاحر ةعسل آل طهر ةعانلا ىلاعت هل وك ريدعت نآاكف

 سراف نا نك دو ) لاحر يع نا تال م هيلا ةفام دحآلا تزاح َ

 | ( ىسفن ىسشن ) ةبصعلاك نيعبرالا ىلا لاس طهرلا نالم م4 اهءاتكىف |
 ا

 || نيدحمانك اذا ريللاو أدتبملا اذااهل عفشي نا قصت ل[ هش ىأ 0

 ” لا لق احس يودع ريللاو ادنملاوأ ةمزاول نصعتا دارم اق ١
 ع ا اظفا أدّملا راغيال ىذلا نا ةيفاكلا حرش ىذرلا لاق )

 ا روهثملاىا ىرعشىرعشو بلا وبا انا هلوقك ريغتلا مدعو ةرهشلا ىلع |
 || ىاانا انالوقتو جام ىرعش الثم لاَع 6 ىنتبال هسفن فورعملا ا

 ا
 ا
 5 اهعت ريغتام أ |

 ةرئاؤ ءأأ| ركفلا لا, د رسما ةفيطالا ى | عل ل

 0 وق

 سس سمح صمم

 ةئاملاق( كن ) بيضق 0 اهيفرلا اا صر الا تت لقى

 فانا مهل وق نم قىدسم وهو ابهفيفحينود اهدا دشنت وءايلا سكب فد وو ا 2 ساهي 2 . 1 2-00

 اهيلع ف سثملا ةباثم راصةئاملا ىلع دازاملهن اكف هيلع فرشا اذا“ىثلاىلع |

 هريعل علاق و نيبقعلا نيب املأ كءز وبارك ذف ) فدل رادقمق فاتخادقو ا

 ( هدحو * واولال صف * ءابلا ىف عضبلا فق بسدق و ةثالثلاىلادحاولاوه |

 (هددعو نارقلافكءر تركذ اذاو ) ءارسالا ةروسيف ىلآا#عت هللا لق

 ردِصم وهوردتلا ا ملاذ تلق“ اذا ىا مهتهلا ه عوفشم ريغ دحاو ىا

 فذشلا درفنم ىا هدحو ادحاو ىنعم هدحو هدحن هلصالاملا عقوم عقو

 هدح و ىف ىفملا ىدعس لاق / هماقم ردصملا مهفاو لاملا وه يذلا لعفلا

 © بهاذم )



 حج ححي 2 . : 0 مج

 | ليتل تللو دحلاف م ازال يع ْ
 لعفلا هب ىمس مشا اوهو نوكسلا لع تينت هلك (همدم ) ريكت ىعم ركنا نلل
 1 ا ةضور ىحاصلاق) رجزهنال نك

 آل 0 ىدحاولا مامالا لاق (ام##) همدم تلقف
 ةئاثلاو ءازحلل ىلوالا ) امام اهلصا ءاززلاو طرشلل ليعتست ايهم هلك
 ( اولد ا فورح رئاسيف داز م اديكوت تاكذ

 50 راغلا ىف ؛ ايمضق

 0 معا[ قا ها كدا تلو ةءاتلا تنل نا لا
 ةرخآلاو ايئدلا باذن عنم نمؤملا هانعف هقارهو ءاملاقارا اولاق اك |

 لادم اهبل دراج نام ع ل ىحجوحتلا ) +وحت + نونلا لصف#
 ل نيل ف انقل * ىيبحاي كرادوحت انوحن ( هعطق)

 بلكلثم ىا بلكوحن وفلاردةءىافلاو 1 0 كرا دك
 ىعم وه ىذلا وهلا ىلع لخ ديدق وز ه د عادتك اسم :٠ نم اونو

 نابنا نياللوا ةلثمالا ةركىلا 00 م ل هيبشتلا نملك هلك
 فاطعلا واون كلذ ناكنا هوجولا عيجب نم هلث.ال هلبقام ريظن هدعبام
 مالكلا تقسنردصمنيكسنلاب قسنلا (قسن ) 0 ودعلانال
 قسنلاو نيب رصبلا ةرابعف ورا فطعلا وضع ىلع هع طوب تفظعاذا
 ضفخحلااو ىلوألا ةقرفلاةرابع رجلان ا امحاو عامه الكفن .ةوكلاةرابغ
 مالكلادر وفلان م درج ارابكسالا بأ وج مت(من) هات اةفاطلاهرابنع
 اقح مكب ردعوام متدجو ٠ لهف ) ىلاعت هللا لاق م ماهفتسالا فرح دعب ىذلا

 باوج فلم !باماو ) اقحان ران ودعاماندجو هريدقتنال ( معناولاق
 جعل ىلا رسلان .مالكلادرو ملا تابثا اهانعمو ىننلا نع رابكمالا
 تلالا|_هيلع تديزامناو لب 6 لاق ىتح ) ىلب ةلزتك ىهف
 سإلاو ملاواماو الا دعب تءاج ىماهنا اهم ذو نيل نوكتلا رسل
 قلاش ناوناع قرر د الا هايم ا نتا

 م و سس سس سس

 0 ا هلوقف *بأ 0 نماو م 0 اون م تلكو < اعانح

 ا



 ن0 و 00 نوكلا 0 :. ةققللاف ناكملا د فاشلا ا

 نكمتو نكمهنم قتشا مث الاعف لعجو ةيلصا تمهوت مملا موزل ٌركامل

 ةيلصا يملا نوكيف هنماق اذا ناكملاب ندمنم اهناف ةنيدملا هريظنو امهودنو

 عاطا اذانادنءاماو ةزمهلاب نئادم و اهناكساو لادلا مضب ندم عمو

 اذك شياعكءايلاب نيادم عملاو ةداز ممملا نوكيف ةعاطلا نبدلاو

 صخ هللا الا ةعامجبا (ءالم ) بيرقلا محفلاب ىعملا بيغرتلا حرشيف |

 ب واقلاو مهم ارجاب س اهلا ر ودص نؤلب : هلال مس الا اذهب فارشالا |

 ( ةكئالم) ريسافتلا ىف 0 راصبالاو مهتبيهو مهلاحي

 بولقم كال هاصا نال دحسأ طة يلجلا ىلع ةلالدل دل م ال ملا |

 ةكئالم ليقف عمج مث ) كلام ك١ ا هرددعما ل ليس [ 151 لل امادخللا

 رس هب اكلداتلا ليقدم رلا لدم مانعف عمجأ ةمالع ثينأتلا ءات قللاو
 ىلاعتهلوقاماف 3 زلاب ناصتخ ذنم وذم و ناكملاب صتخم (نم) عملا ْ

 ةيفراغلا ىلع ةلالد نع انهنم ناف ) 000 موب نم ةولصلا ىدوناذا 0 ٍ

 ك1 ل 0 موب طسو ىف عقوب اهلا راشملا ءولرعلل ءادنلا نا لئلدب

 ءأ دنلا عقوبنأب مالكلا ى طتقم ناكل ةياغلا ا ءادتاب صتخ ىتاا ىهانههنم

 (مون لوانم ىوقتلا ىلع سساد<-ىل ) ىلاعتهلوقاماو ا مون لواىف
 سيساتنم هربدقتو هيلع ماللكلا ةلالدآ فذح ردصم راعضا لعوهف

 هريدق ف ذح و اج دو نلت تبا رام هلوق اماو ) مودلوا

 ةياغلا ءادتال نم مهل وق خ وللا ىف لاق (ناك موهذمو قلخ مويذم

 لكلا ىلءءزملا م الا دل ةفا لا رع ةيانلط كا ل انيعاوجأل ىلإ

 010 ىا (كلجانم)ءادتا اهل سيلو ةياهنلا ىهةياغلاذا

 (لييا رْساىنب ىلع انيتك كلذ لجانم )ىلاعتهلوقرسف هيلعوكت انجو

 (قينحم)اهريسكو ةزمهلا محفب كلحاو كلجانم هتلعف لوقت برعلاو

 ىدوجا امانا ىاكين هجنم اهلصاّدي رعم ة راحل اهب ىراامىه قبلا

 لوقف ورعل ملا عمجاو ةثلؤم ىهو

 تيملا نالمسالا اذهب ايعس 0 و ع أ و نق ورسم هك علال
 ! ركن نمل وعفم ىنعع ل ةروص رب ملو امهفرعيم

 . 1 د اذ 0سم 5 فلا تالا الب دست و٠ كسا يا 03ه

 ©( سكي )

 0 دمع جرجم ع نصح "09 بج هدم وس هيو د دمج ع وم توم وم

 اناساستساسا اا

| 



 2 1 قباط 1 مالكل | 1 ا نأ ن 4 نرد قؤالشلا نال ا

 كل ذدلف تا م معاج ا 0 0 ا امي فصوب مذ الق قباطملاريغو 0

 : رييضصلا ل صتا را ف رح د هيقنوذكم ريعدعو مالكلا ل صا لمح ظ

 هاندهش مون هلوقىف ماعسوت هب لوعفملا ماقم هتماتال لوعفملا مساب رورحلا ؤ

 ةيفاكلا ف ( اقلط» ) ىهتنادب لوعفملا ىر# ىرجاف هيف اندهش لصاو 1

 ا
 أ

 ا

 ا

 ا 0 ع 0 ار ديقم ريغ ى عا مال اعج وأ اهل 2.4 اننا زىااقالطم 0

0-57 

 ضوعهيفنروتتلاو روس ف ل مهصعل لاق 1 | ىلا هلق 6 لاح

 اذه ,هعم وا |_ يعم ا را مهعم وأ |ىهعم أ هيلا فاضل ان ع

 هيوبيسالا روهججادنع برع٠ وهف اناضم ناكاذااما ذاضم نكيملاذا

 ١ ثيح نم ف رطب ه0 عم ل ضراع 5 ٌوامبق يم هدزعق

 قلطي دقو أهنم نيعلا مم ا نم يعفا أ حا 0 2 1 ق هقورح أَو

 مكترايز تك نا ماعم ىاوه و ركنم ىشيرو * ريرج لاق ام اهناكماب

 1 ا ْ
/ 
 ١

 ا
| 

 ٍ ريزولا.اجلاقب عباتلا نود امتاد عوبتملاىلع لخدتعم ةلكنا لعاو *امامل
 لاملا ىنعم ةثالث ىلع عم لامعتسا 3 لاق ) سكعل ابال ناطلسلا عم
 ' ىنعب نوكي نانمولختال فرظلاو فرظلا ىنمو ) ورمتعمابز ء ءاج ون

 فيحرم نم تح و ) ام سمكا عمنأ / ناعت هلوقك ددع ىعم و ادعب

 ل وعش مس ىدعمو ماس د كد رب محبب برن ىدعم 1 تت الطمس نم !وعشم مسا ىدعم و ماشلاب ةيئرق مسأ ( ترك ىدعم ] دنع نهاكأ

 هدا اهليق اماو 1 ءأن واولا اويلقف ودعم وهذ ودعل ادع ند

 باتكلا ىفهيوييس هيلع صن داسقلاهانعأإ برك اما و ففخ مث ءايلا عمةرسسكلا

 لا ةياغاهغولبل ثيك“* نعال 1 سس عم ) كافنصم و هلل 8 0

 هيف ع دف هدول 1 ا نل لماكلا دد_علاوه 8م نآق

 ١ ليبع هن م لا ل )ستعات اورشع دحا  لوقتف ذاخالا نم

 نكم هنم ونكم نملاعفليقو ( ناكم ) ةلماكلا ةزكلاوهىذلا رشعلال<

 كال ذل و لصا اذا مملاف نوكي ناك نم العفم سيلو ناكملا ف تنث اذا

 1 ناكمنا ةيفاشلا حورشىف ركذامهدرب لوقا ) ةنكمادءجىف لاش

 ولاق و]) نك اماو 0 هعج 0 ةمازد 00 اون وكلا

 لاق : .هقراصت عج هاقيل م ةلاصأ 0 0-0 / و 5

 3 بي جم

  طموكم# تكد لديجبتا + عج رجح 2 حج لش جرح معجتل 072

 0 طخ

 0 عسر جحا د عورتا وحلو نبع اجي نإ فس هيكجتل "1: هنا "فل اطل م6 دج خنت / "بجعل جت جانتي دعا



 89020 لااا رس
 تشوش نواوقب ىربرملالاق (سوشم ) هبرحايو رخ“ آلا نم هانعم براقت

 ا شوي وهو هتش ود هن لاسش نأ باوصلاو سشوشم وهو سمعالا

 ( قاوسالا ةاشوهو مانا ) ثيدحلاهنمو “ىثلا طالتخاوهو شوهلانم

 غب ( ران ىف هللا هبهذا شواهم نم الام باضانم ) رخآآ ربخىف ءاحو

 ١ لمعو بوعتم بلق مهلوق كالذك ى كلاسهملا رئاهتلاب و طيلاخلا شواهملاب
 همهم لكو تطعم هبلكهلاقننا لوقا دعوا طلغ خو غيم: كتر و :دوسفم

 لعفم ىلع ىنس ئءانرلال وفم و ةيعابر اهلاعفا لوصانال“-ضغبم.لجورو |
 يكف 0

ْ 
 ظ
| 
 ظ
| 

 ؤهت بعتا لاقي اذك ممضم وهف مرضاو مركم وهف مرك | لاش ِْ

 عاونصو تبويعم مهل وو ( ضقيم وَءُف ضغباو لسفم وهف دسفأو بعتم ظ

 امهرئاظنىف نآرقلا ف ءاجاك فذالا ىلع بيعمو عيبم باوضلاو ًأظخ |
 11و لكم و عم لاق( الكرم ابنك هابط قرنا كيفما رضقو) ظ
 سيك مث واولا وه تفيدنا هان وداحف دعو ) لويسمو دوسنسم |رهيف ْ

 انا 171377777777773 75771: 727 7“ 1 1 ا ب دج 1 ا ا 47ج حما نسوا: اح ا تف 37217301:59*

 نويدمو نيدم لحر مهأوق ل ند دي نو ساحل ءايلا لبق 03

 ع رصم نم فورعم دلي ( رصم 0 نبعلا هناصىأ نويعمو نيعمو

 ةيرقلا ىم-دقو ةرامعلاب ءاضفلا نع هعاطقنال هل ىعس هعطق اذا هزمصمم

 هفرعص © قرص, الو فرضت رصلاو ةيرق رصملا ىمعمت م ارتصم
2 

 أذااَم فالح ةيلعارهو دحاو تيس هيف لد ناببس هيف 5 م دلبلاب هلوأ

 اهو يلب

 .عقوامو امثريغو حونو ند ادطسو نود هفرصوا ةشدملاب لوا

 قو رعم ضم هنانق:والا ناثاور هيف ( ارصم اوطبها ( ىلاعت هلوقىف |

 نيغمريغ راصمالا نم رصُمهنا ةيئاثلاو دلبلاب هليوآتل قرص و نون هنكل

 نيوذتلا ريغب ( رصم اولخدا ) ىلاعت هلوق ىف عقوام اماو ) نون اذلف ظ

 ثنؤي ةفورعملا'ةتدملا ئه رصملا لاهكلا نبا: لاق ) ةنيدملاب -هليوأتلق
 ركذيف ةياكملا تيحنم ربعت دق عضاوملا ءامسا نا كلذ ؤ.ركذ.و
 ىواضبلا لاق ( بوذكم قودصم ) ثنؤيف ةيضرالا رادتعاب ريعتدقو

 هنف بوذكمريغئادوه ةروشىف ( بوذكمريغدعو كلذ ) ىلاعتهلوقىف

 ل هرهاظ ىلع هلج ناك مدعل هن هلوا مثلا نا لاق 0 ظ

 ١ سالو اب وذكم نوكي نا هناش نم ناك اذا ٍبوذكم ريغ هنوكب فضوب

 " د

 “١ ا ا ع ل اسس م يصوصصسم ممم صام مح صصص مع م يمس حس يم سس 22 جس سايس 2 دحام دييسس حتت ب تا ا 0 00

 سلما
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 يورو مدرع كوم اج هولا عاب اقرا [هاروم سم دع دعا عدو وخل

 01000 ااا

 010 اا ا 1 م اااالاما

 | لولا م هنأ نا لع + اهتم غر فنلا و |_ىمهم قاقتشالا ف نيئظفللا نيد
 .ركملا نع ل ةلزنم ى 7 2 ىظنالفتلزادقلو 3 ةرينع لوق هيلع وسبح :

 املا ويك انااا سم عج ىف نولوب ريرإلا لاق ( ارو

 تلا ْسَِو نر اناليلا صعب هم ترا تلق * 3 لاق نيح نيثدحلا صعب

 هننسل نمر انازملا اهخ هم تطغ دل نيف ءاناش اييم يش كل
 عارم نز وىلع ءارم هيف لاقبنا باوصلا و * ايانملا سانلا ىف مسقت ىتلا |

 اهءرض ىرماذا ردت ىتلا ىهو ىرم. ةَقان عجب وهف ايارم اماف )

 انعءايلا تفدح اينأو: ) ةءرعوه ىذلا :(هلطا لع :تعج دو

 لاش ( ابحر ) ايف ركذملا اهك راشيال ةفص ا.نوكل اهدارفا دنع
 اقةيضال ةعسو ان زحال ااهسو بناحاال الها تدنأ يد راش دل

 بحر 12 00 لحعفل م امج ليقو ) شحوتستالو نين اتي ا

 فطاخحللام ار برعلا اهلوهي لك وهو ةهعسو انحر كتكينوهكا

 ءادتما كيس 9 0 كيلع قيضال اعساو ّىأ ابحر اءطوم تجدي رب 4

 هللا لو سر ىلا تبهذ نيح ىناه ماا ابح مه لاق ) مالسلا هيلع ىنلاب .

 زاومتملا ( رقت ) رهظملا ق اذك مهلا ماع مسو هيلع ىلاعت هللا لص '

 رهاظلا و فاقلا مف: لوعفملا مسا ةغيص يلع رق تملا لامعتسا نان نيب
 هله مانع 2 معاق ا ماك قرظلاو دحاو عم 0 و رقتس م 1 هنأ

 رف ليزا 5- ءاحامو لوعفملا مهسأ كلم ”ىحال مزال 4 رورقمال :

 ىتاق وتلا نيدلا بابش هركذ اذك لوعفم مساال ناكم سا (مدوتساو ْ

 ىا فا..هلا عفر ةنيملا حر راخلا لاق) ى 2 2 3

 ةروثملانولوش ىريركلا لاق ( ةروشم ) اراصتخا فذخل هيفرقتسم

 نزوىلع ةرودم اهيذ لاش نا باوصلاو ةلعفم ىلع ا.منونبيف ةكرابم

 اهلتقامىلا وانولا ةكرح تلقفةدمركم لكم ةووسم لضالاو ةناوسك 0

 كالوق نم هنا ليقف |ييسا قافتشايف فلتخا و. ةراوشم لعنه تا

 نيدبشسملا نق أولا ننس نيشتسملا ناو هين اذإ ءووشا لسا

 ريل ةريدم و ةلبقم اهترجا اذا ةبادلا ترش نم ذخا لب لبقو )

 ا الكو ريشملا دنع ىذلا ىأرلا جرحتسي ريثملا ناكف اهرهوج

 5--_ د ع يع ص

 فس سس سس نهم شد غش سف ا سن كك < ص | نا ا ل م ل هز م ام يس ل ل د م



 كا هيث :ال ناكلا رد 2 اقانكد اهنلا | عرش ف اذك

 نوقبطم ةغالا 0 زا نال بما نعم 00 5 0 قيبموه 0 ظ

/ 
 ا

١ 2 7 

 لالا نول وقن ثيح هيف نوئطخي ا ءاهانتباو رادلا بنا ىلع ظ

 | ميلا تب (الثم ) لامكلانبا هركذ مزال هنا مهنم اعز اذكى لع بم |
 ظ تانج نم قرزخوه والشملثما' هلضا ةيردصملا لعب صن ةئلثملا ءاثلاو

 أ لاق ) سكعالو ل اثم دهاشل كف ةدعاقلا كتل احاضيا ركذب ةدعاق ظ

 ظ اعانيش وام اهعا ةركتلل ديزت ةيماهاام امالثم ىلاعتهلوق ريسفت دنع ىضاقلا ظ

 ةدب نم وأ ناك تاعك: ىا ىاام ايامك طعا كلوقك ديبقتلا قرط اهنع دسنو |

 ةديزملاب ىئعنالو (ىهل تنل هللانم ةسجحر اهف ) ىلاعت هلوقك ديك أتلل ا
 هلم هدارب ىنعمل عضو امى ءنلب ناو ىده 2 رمل |ناف عياضلاوغللا آ

 ىذلا ”ىثلاىا وهو ةوقو ةقاثو هلديفيف هريغ عم ركذ نال عوايل ْ

 ةيلاطا ىلعهءاصتتنا ) لثم الكم هيفحداقريغ ىدهلاىف ةدايز دياز وه

 ا ميقاف الباعو ح رطف لثم الثم الباقم بهذملاب بهذلا اوعب ربدقتلاو

 ىنعم نال لثمهلوق عم وه لب هدحو الثدىه تسيل لاملامت هماقم لثمب ظ
 لوالا ءزطلاى لع تبارعالا :ىرجا هناآلا عومجملان م لصح هنع بوسنما |

 هءاسصتنا ديادن هتعبرهلوق اذكو ) حيولتلا ىلع ةينيسملا اوفلا ىف اذك |

 وامس أ اياب انا ا ايفقثم ىا ةلقتنم لاح .هنا ىلع ١

 هن بطاختلا ىلع ساننا مطصي ملام ليقو هعضوم نع زوحيام ( زاجلا ) |

 | (ىثالثكسيل) ىلامتهلوقك ةدايزلابزاحم ) ماسقاة عبرا ىلعرسقن زاجلأو ظ

 زاحمو ( ديرقلا لئثءاو )ىلاعتهلوقك ناصقنلاب زاحمو ) ”ىشهلثم سلىآإ |

 ظ
ْ 
| 

8 

 ظ
 ظ
 0 ا
 ا ظ
 ا

 ةحامل اءاضق دنع حرج اليس هاد :( ضر كا - نم نئرطملا ناكل مسا

 ( ضقن نادررب ارادج ) ىلاعت هلوقكح نامعتسا زاحم عبارلاو )
 ءاح ا” نعم هبحو "ىلا بحا لاقت ) بحمل ) هلةداراال “ ىت : رادللاو

 رع كتل 0 مقحم 24 103 ل1374 ١ ابق فل تتلاعب د فعالا دلك 0ع 13 تانطل 6هن 20000 413:6 ضان جب هذ ل عمل نع سالو 2+0

 :اولداعيل بو.حم لوءفلل ون حم لعافللاولاقق بحدطفل نم لومثفملا اود و

 ( نيب )

 | 0 طفلا و: (ايزانلانزم مكم دحا ءاجوا ) ىلاعت هل وقك لقنلاب |

  تحادظفل نملعافلا اون نا. اوراتخا ة اسال ثم ىف
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 دروالولناذلاق الولي 0 جوك الول هيوبيس زاجاو روهثملاوه |
 ريعضل اه وييس ليجو )راكد عنمو رهضملا عماهلاح ريغ الا رهلظملا عم

 ( سيل )ىتثاوكلا ىفاذكامهدعب عوفرملاريغريعتلا لعجه.وبيس لهن اولاق |

 دوحوالو دوجومال 2 سال ليق اذاؤ دوحولل مسا نسل ةاضأ

 009 دكه 2 ننجح ع دتعب نمل >اجنا نم اه عيمز 5-3 اهب اهووجتم 470003023076 ند وكلا ل3 هحشمل 2:

 (نودراو انيل متنا هج تصح هللا نود نم نودبعتامو ممكنا )

 مكتهل الو ركل وه مالسلا هيلع لاقق مثالا عم ماانتهل الو انلاذها لاقف
 اي ا تي ا

 كيلع تبلغ ةبعكلا بز و كتهصخ ىرعب لا نباءلايقف مالا عيب و

 م2 نرك ناصر هه فواتلا فا د وه نك كاستل ملم وسو

 ل وف ةغلب كلهجاام ادر مالسلا هيلع لاذ مههعم انائهلاو

 مرت ثيدملا اذهىفو مولعلار ىف ىدنق رعملالاق ):لقعيال املام نا

 مومتلأ ىلع عوضوم هلا ءاذعلاروهج- لوقب اي الءالقعلا ريغا عوض ومام ناب |
 ىلاعتهلوقدنع مولعلار < ىفلاق ) هادي تم دقام 0 ىهتنا ء هريغ وا ءاللقعلل ْ

 بلغ هب د هاا رشاسن ١نايسالا ناك ) ا

 وهو لفلاَل ع ليقىتح امهريغب ثاب ىتلالامعالا ىلع نيديلابلامعالا ظ

 ءام هلصأ ) ةيهام 0 ىهتالاد هلىدبال ناليقىّتحو كادب تلعاسمت

 ظ

ٌْ 
 ظ

| 

 اروع دوهيلاو عيسللا ن و ديت ئرانبمتلا تحبلا كتمط ردم ورحل ّْ ١

 ا وهام راصف اهلبقام ةروسكملاةددشملاءايلا ىهىتلا ةبسنلا ءابت دز
 ناتك املا عمتج اا هلبقامةكرح بلسدعب اهلبقامىلا واولاةرسسك لقنمت )

 ١ لاقتالا ىلع لدتل ءانلا تلخدا مث ّقاولا تفذخل مندملا ءايلاو واولا

 راصف سنملا دقيق ماللاو فلالا لخد مث سنملا ةدحولدصاقملا فو

 محفلا مصل الف لعاذ مسا هلال درو اًعيح واولا شسكي .( موقتم ) ةيهاملا ظ

 يا د م م ل يس ل يووم ب ل

 3 در ةلالد هيف اد 2 ) م1 0 ةرلعلا نعم نوخد 2 ُ

 ١ اذهو رهظملاك عوفرملا الا رئاعضلا نم االول لينا زوحجبال هال هيهذم ىلع |

 ْ مقر لك ىفى شع و الولدعب ريعضل ا لعج شفخالا و ) بصن ل ىف ىسعدعب

 <( ام * مملال صف + ديس هلاقءاذك سيل قبف فلاالا تفز هلابعتسا ريك
 ْ ىلا عتهلوق قاس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ىرعبزلان هللادبع لداح

 دعتم نمالا ىندبال لوعفملاساو مزالوهوعتك موقننم لوعفم مسا هنا ىلع
 هن يوتا وا 01 اا ا هل فاما 771221

 كف ا جيس تعا ن عا

 ١ هنصووصعرو جو عحت جلا وعلا حس وجم هرجع حا ذل ١ ذيج مسالا نصوم دوتتج» جب جب[ ججج هجر بجوج

 جددا ص ده 0 ىنعمع نو رجطتماا جنك صبا 177 كاتج 1 ج17 حج ل 0 !جبجج اتا 3 لدؤلا لوح وحج 77 تلهنواوب دن" لجو
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 سي ٠١
 --2- ا يي 222 صقل يش يللا ا متتتتمتتتلا1_ 0 مل م ميسم ييسنيب ايي

 نبابلآلا تل نم دي رصبلا لوةىلءةبصان نوكناونا اهدعب َةرعضم راج

 درينم ركن نمو ) ىلاعت هلوقدنع ناسبلا حورب موسوملا انريسفتىف ركذو )

 فرح ىكو ةراج ماللا مهصعل لاقو ١ تارك ةقلعتم ىهو ديك والل ىك ىلع

 ادهج لا مل مهلوق ( لامل ) ىهتنا يعيال هي مو

 لج-ناذ عنملاوهو ىز زاجم ىنعدو ريصقتلاوهو قيقح ىنعم و ولالانم

 اداهتحم رصفا مل ىا ادهتحم ىنعم هلداف نم الاح ادهج ل لوالاىلع

 امههيناثننل وعفمىل| ايدعتم نوكي رهشالاوهو ىناثلا ىلع لج ناواذك ىف

 روصقمريغ هلال فوذحم اهلواو داهتجالا ىندم ادهج وهو روك ذم

 ىا تولاام لاش و ) اذك ىف اداهتجا كعنما مل ىا باطمللا فاكوهو

 دشا ىلب لقذ كت>احىف نو !اام كل ليقاذا هلا ىبعصالا ىكح و ترصفام ظ

 زاحاو ) تفلح ام تيلاام نعم نال كتجاح ىف ادهج تيلاام لاقيف 1

 ةظفلو ىرب 000 لاق ) ماللا دهدشتت كتحاحىف تيلاام لاش نا مهضعب

 لثم ورايد ورفاص و طقودحا ةاظف لثم هيلا بخاولا ف 3 ملستال تولا

 مكلام) نأرقلا ىف ءاجاك فومللا ىنعم ءاحرلا ةظفل كلذكو )ديالو ءرجال

 مهلوقدح | ىفالااضيا لمعتسيال امهو نوفاختال ىا ) اراقو هلل نوجرتال

 ىهتالاوحالا ركاىفحربام ىنعم مادامو كقناامو ىتفاموحربامولازام

 عبارستلا رع ىمس ىل والاب قلعتملا رعلاو كاسقعلا حرش لئاواىف (امل)

 ناضمر حرشيىف لاق : عسنشلا ةهبج نفالا دافتستالا هنا امل ماكحالاو

 مهل و ةكاذه سيلو اهنانم تنثاملل ريدقت ةلوضوم وا ةشازاماام ةلك

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ا
 ظ

 فهكلا ةروسىفىلاعت هللالاق ( 1 نها روق وداعا ع

 ماللا (ةيل) ىهتتا هرخآ ىلا مظلا ءادتبأ نم دتم نامز لب يذلا هيف اول

 / قهرا لخد اذا 3 هغلافذح ن 25 ةيماهقتم ااماو رج فرح اهف

 متم و جحا له وجو نع قسيرسم ع دمواسع 0161 15 نه 507 ههه سطو 104 هقتا اعتم ةدعم دات نهج لطاوج رهصعج نات ك0 شتستاو هلاك جملا ناحل دوج ونت ىذا هلم 9111525 © ننال « الح« هايج تكتل 12502159321 ةا م جكعح نع اه طمانب 2375 009هه هت 00810:9:50597509153009045223+ف6 كد حسا 0420522002:

 | اذاق د علل تانج مالا عم ب ءايلاو هفلا فذح ةيماهفتسالا ام |

2 

 ”تلخد ى مال ىه ىف ماللا ( اًئيش لع دعب عب الكل مم الد راىلا

 | لاقاكفرحاماامل داشرالا ىف لاق ) ةيالا ( اولظان مهانكلهاىرقلاكلتو )
 ٠ اللا نيعملا تقاوم دآرملا نشيلَو ليلعتلل ل او روفصع نا

 ١. ةياعرل ريدقتلا]ب كريت مل انهو ًالصا ةكورتم اهتلص نال ىتلاو اهتللادعب

' 
1 



1 

 ظ نيب رخآ نيتعجر عا او ع ىنعم هلاف قباسلا لعقل ةياردصلا ل0

 | ةريثك ارارعتاوسلا ىلا رقتلا ناك. نادارلا لب نتا تسع و ذا لا ار

 ىرعو /ءادنخالل ماللا ) ىرمعل ١ يغيدللاط:ء|نيملا 5-0-7
 0 هلق ب ررعل ةريدقت هدسم مسقلا باوج دلو ا مريخ قود

 كو ) مف انالا مسقلاف لمتساال و ءاقل ااهعطو نيعلا مفي ىَر يعل أو

 ' 0 ام هلاثما 2 ىرع بهاولاىا فاضملا فذدح ىلع لمحنا

 سعثلاٍبروئا اهرئاظنو ( ليللاو رمتلا وبعتلاو ) ىلاعتهلوقك هللاريغل

 ا هلاثماو ىرمعل مهل وشب دا ول توك نا نكمم و ليللا برو رمتلات وو

 0 ىوقا هنال طقف ه و 0 1 لال كن 6 5ك

 0 0 و طل 000 يقل اي مقا نذل ضرغلا .سبلو

 . (لعل ) هيباو مفادق مالسلا هيلع لاقإك هءسأبال هجولا اذه ىلع مسقلا
 ظ ةضقانملا ىلع لمتشلام نوظفليف مدق هلعلو مدن هلعل نولوّش ىرب رملالاق

 ١ لعشال هلعلوا لعش هلعل لاننا مالكلا هجوو ةضراعملانع و

 ' مرصنو ىضقن املال دلوت. و ددحت ا نوكيامئا عقوتلا لعل ىئعم نال:
 . هلعقوتلا نعم لاحسأو هيف مالا ىضقاع تربخا دقف جرخ تلقاذاف )
 لعل نم ىلوالاماللا ف ذح دق ) ةلمدك يهنأ هيلع لعل لوخد زم مل اذهاف

 , ( هعفردق رهدلاو اموي عكرت * نا كلع ريقفلا نيهتال * عاشلا لوقىفاك

 ْ ركبوا ةينق نع ةناوا نءااوا ما وا باب تاودصنإ مالعالا ) بقل 0

 متادعام واناقلا ىعمت هذاوإ حادم رعشبام تردصناو امهريغو موثاكعاو

 ناد ةهلىذلا فصو ْىا'( ىلعالا لثملا هلل ) .ءاعمأ ىعمءالعالا نم

 الثم”ترنظنام نباو فضلا كوفم طفل نذملا 2(الطار
 اهلخداذا ىب عراضملاباصتناو ( ركتافامىبعاوسأتاليكل ) رحلاىف اذك
 نوكينالقلا ةنملا لخدا ىتلما وحن ىت ىلعماللا لخدت ملاذ ماللا ا

 ه5 70 م لان ا 077 ما اا



 ريم هد و و و ا حاط

 لوطملا ىلع 5 .تاوحىف ةهمالسلاب ىلاعت هللأد اعنا نم اعلا انش لاق ناببلالع

 ٠ ) اهتثيإف املاس هلعج نعم !سوهزن ىنعم حجساماو ( ميحرلا نجحرلا هللامسب |

 سو 41 1ةوع

 قللا "ليما وأ تا ىثملثمال ىا ةفوصومهريغ ة ا ع

 ةلاوصوم امو فوذ# ادم رح عوق مم 0 هنا ىلع نايبلا لع وه

 عوفرم اضيا كاملا ىلع ناببلا اع وه ”ىث لثمالوا اهتلص ةاجلاو

 | ناببلازع ىنعا ”ىثلثمال وا اهتفص ةلجلاو ةفوصومامو فود ًادتسرخ

 ظ انهه نايبلا اع نا لصاملاو ) ىنعا ريدقت بوصنم ناببلا ٍلع نا ىلع

 | ةثالثلاريداقتلا لعاهربخو سنملا قنلالو بوصنموا عوفرممو ارورختاما

 | ىلعو مولءلانم دوجوم نايبلا الع لث ادع الزم خفخالا ريغ دنع فوذحم

 هنع صلختلانم ةليحال ىا ةليحلا نمت ىلا حف ب ( ةلاحمأل سايقلا اذه

 | دوجوم ةلاحمال فوذح الربخو هيلا لوح اذكىلا لاحنم ردضمليقؤ )

 )011 وب لولا يدم قيم ردضم ةلاخ لت نسخن لاقأ ) لاقتاالو
 نا مسانيب ةضريعم ةلجعاو ةذوجوم ةلاحالىا فوذحم الزنخ و“ اذك ىلا

 ١ سيل نكل و * ميبقلا رششلا و ريما ديم * ىلامالا ىف لاق ) ىهتنا هربخو
 جراخللاىف هدوجو عنتعام لالا هدر شىف فنصملان الات * لاحملابىطرب

 ةيضعلاو رفيكلاكىهنلاىلوا دنع باوصلا نع ادنعب ناك ام انهه دارملاو

 عيدي لاعفلاىف لاحت اذه * هبح رهظن تناو هللآلا ىصعت * اشلا لاق

 ديعل اذه ىأ * عيطم بدن نأ تحل * هثعطال اًداص كبح ناكول *

 بلظلا فطع زاحامما ( هللا كمككصا وال ) ئهتنا لاعفلا ىف عيدبو لقعلا ىف

 هيلع ءاذ هنوك مايال اعفدال ةملكل هيلع لذ ىذلا ريملنا ىلع ءامدلا ىنعا
 تاواونم نسحا واولاهذه ليق همئنمو هعفدب ماعشالا هيف بح ماقمىف

 ىل ىنعمنالكببلنم قتشمىليىل (ىبل ) حالملادرملا هوجو ىلع غادصالا

 | و ( كيلع مالسو ) ( هللاناحس ) لاقلعسب و لس و عبس عمنا اي كيبل لاق

 ٠ أ
 | لديوا ةّئاز اموديلا فاضم رورجم نانبلا اعنا ىلع ناببلا لع لثمال ىا

 ١ كيدعسو كسل ىف ردصملاةشتو ىضرلا هركذاذك كيلع مالسو ناس نم
 ا 0 6 ريش“ 000 015 و وعما

00 
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 ا رام ودع يلاو لخا للعدل م مسا نف لدي انهه 01 ايه 0 0 ومال ب

 ا ىلع ىشاوحيىف ندلا ماصع لاق ( هللا الا 3 ولاىو ادوحوم 0 َ

 | ربدعت نع ةينغتسم ةمان ةلج- ديحوتلا 2 زلا لعج ةيفاكلا حرش

 أ لخدفدلا هللا يكّرلال صانا هركذام لوصحم و ةلاسر هيف بتكو رياخا

 ىف رين ام اذهو ) هلآلا وه دنسملاو هللاوه هيلا دنسملاو رصحملالا وال

 200104 4042101 12110 تامل 320701708415 96

 زيبجو مالك كلذ هحذوا اناواذه همالكىف ن وبحعش و ءايكذالا هاةعت

 اه نمراسات امالك ناكل ىلا هت لق دا ةيكجالا وتل كيل
 ظ ىظظفل عادل 0 م دقتلاب 0 | 0 رعفالا ةلكو ىلا وهامتأو ريدقت

 واولا ليق و ) جي واتلا ىلع ةنيسملا ىشاوللاىف اذك ضوعالوا قا دل

 ظ هنالءاللا لصفىف هتدرواامتاو هدعبامىلا فاضع سيل ديالنا ىلع ةاالدلل
 ا (مرجال)ىربرحلا هن رصد ريع و مرجال ليتك ديلا تجاولا ىف ل | معئساال

 ظ اقدح ىعم ' ليعتسا 3 ةلاحمالو ديل هأتعم حاتفملا حرشىف فيي رشلالاق

 ظ امكان لاق .) نليفأل ءرجال لاقبف ماللاب تاجر مسقلا ىرحم ىرجف
| 
1 

| 

 ظ

 ٠ عفر هدعبام و اقح ىنعملاو مرجوأل نم بكه ماه وس وليل ٌ

 ال مسا مرج ن وكيف دصالو عنمال هانعم ىئاسكلا لاقو ) ةيلعافلا ىلع

 ةرخآآلا ىف مهنا مرجال ) دوه ةروسيف ىلاعتهللالاق تقلا ىلع ىنبموهو
 . اس سل يح يح سس يمس لعف مرجو قبسامل ةيفانال نأ لوالا هج وأ ل هيق ) نورسخالا ,ه

 1 ذا 17171#1#7#1#1#1#17171#1710100000 0

 مهنا قح لعفلا كلذ مهعفت ال ىئعملاو ةهلعاق هزيح ىفام عمناو قي

 : بسك ى عم مرج ىاثلاو 0 هيوبيس بهذم اذهو نورسخ الا ,هةرخ الاق

 مهنارسسخ كلذ بيسك ىا مالكلا هيلع لدام هلعافو هلوعقم هدعي امو

 م رجال نا تلال ف (. 4نأ رميح زوهظ الا ا 5| عر لصحام ل

 ا مهنا ها ناكاماياو نيرديجالا] م ةرد> "الاف مهئادبال ىف

 ايلي 12 يي

 همم ةجمسسم وم ست ١

 ىرهوللا لاق( اهسال )د ودولاةج-رهيلعد دال 7

 اهسال لوطملا ةجامد ىف لاقام اهلا مض ىسوهو اه.ىئثتسي هلع تسول

 ع قح )ث ل لاو ا



 0 لا 6

 ا
 ٌي

 ا

 ظ
0 
 تيمسص سمسا

 .- هيي 024242420426222 22لل؟7لا للا ا س١2 ب ل ل  ب  لل

 7 عمو حخالعتا عع < ف دم عسح عل معى عار هو مسخ مسمع صج امج 2 ص رس وتم معمم فحم جت مر سو سج وب  صم ب يي ع ص ميول ا حسم

 ْ قو تنك نولعجت اضل نرف لافل كرو تسال نراك لاق و“

 || ريخأتلاو مدقتلاب هلصاو مي رك ظعم مسا ايهكلاب هنع ربعملا مسالا اذهنا |
 ةياهن حرشيف ناهربلا باتكلانم مهفاف ناطلساي كلماي هانعمو ميك هاي |

 1 حموانلا ىف لاق هللاالا هلاال * ماللا لصف + ىدلجلا مامالل رياج بلطلا |

 هه 1
 امو © د فدطستشا

 | رج فرح قمل اهنال اهل لومتمالك قاكلا هذهل لماعالو مهتكن م |

 ] ) ادهاكةه ورك ذاو ) ىلاعت هلوقىفاك ةفاك امو ليبلعتللوا ةلاملا وذهىف |

 | تيكو تيك الا نم ناك لوةتبرعلا ىترب را لاق ( تيكوتيك )ىهتنا
[ 

 ا زادقم نع نون مهنااك لاقملانع ةيانك تيذو تيذو لاعفالا نع ةيانك
 اا زك سلسلا ل6 نالق لق نولوقيف اذكو اذك ةلقفلب هتدعو "يلا |

 اهلع لخداف اذ ةظفللا هذهىف لصالاوادبع اذكو اذك ريمالا ىّرشاو ان

 | هيبشتلا ىنعم فاكلانمو ةراشالا ىنعم اذنم علختادق هناالا هيبشتلا فاك

 ْ كادن كارل طا ككاو < ةفباقإش هن قالو < يش ىلا راظنال كنا ذالك
 ا الإ ايي ةرورخ اذ هطفلو  ةمزدللا ةساذلا 'ةلَرْيُم 'نطوملا اذه فاكلا

 ا لاق اذا هنا ءاهقنلادنعو )ب هذبح لاش مك هذك لوقتنا زوجالو ةيراح

 ١ سثع دحا هل مزا امهرد اذكو اذك ىلع نالفل برعلا مالك ةذرعم هلنم
 | دحاو مزن امهر د اذكو اذك ىلع لاق ناو ةبكرملا دادعا لقا هنال امهرد

 | ةرقلا رقلان ا كالو ةفوطقملا ددعلا تنام لوا هنوكل انهرد نورسشعو
 | الو اذاك هفارتعا هيلع نيشنو ءزارقا لقحام :لقاالا مزايال مهبل
 : ) كلا ) صاوغلاة رد مالكنم هلكعمبا قدا اهنال ةثالث همزل هارد ىلع

 | قتشثم مسالا اذه لصاف ايهكلاب ىعانصلا ملاعلا ةيمستىف مهلوق ىنعمب اما
 | ميخ قاربعلاب مكو هوب مك مسالا لا نآل هلل تلللا: ءاتعمو :قارغلا عم

 مساو ليام لاكي منع نولوشباك فاكلا نع ضوع مهدنع ءاملا نال

 اكىلاعت هللا ىلا فاضم مسا كلا مساف ىلاعت هللا ءامسأنم هاي و هوب
 مخالم لاقيف هلآلاو برلاو ناطللاو كلملاىلا ةكئالملا مسا فاضي

 ةقيقلا ىف ىلاعت هللامساوهو هيلا فاضملاوه هايو هونوةفاضالاوه مك ىنعف

 سرج * حل ل وي ساد جي ساق رح يو جا عاصم 2 ا يي يسم خل حخ صمم حو عب حمذم ا عشنم

 ( غال )



 سه رار ادا

 نيش نكلو هللا ةلج- ل ااه نأ مدبالو كللأ مالك نأرقلا 0 0 اهب اذلو

 ضعب هضعب طرا ىذلا ريثكلا ءالكلا 5 دارو ةظفللا ىف

 مامالا ريسفت ىف انك ةداهشلا طل لاش كنم و دك اهرساب ةديصقلا 2 1

 ل4010 طتا مجال هج ب7

 هلك عج ليقف ملكلا ىف فلتخا ( ك) كنز هلك تمتو ) ىلاعت هللا لاقو ا

 نسل لعب نفل ادق يرتا هكر ةاحصلانم ريثكو ىزرطملا لاق هو ا

 امهوحن ولو رقل :ىمنج مج ليقو )نيققحملا عاجلاب عجملا ةينبانم ا

 اعج- هتيعمو درفم ظفللاو ءاتلاب هدحاو نيبو هنيب قرفب ىذلا سنملانم ٠
 ثين أتلاو ريك ذتلا هفصوىف زوحي ةمئنمو ىسنملا ىنعلا رامتعابالا نسيل |

 اذك ظفللا ثيح نم اعج- سيل هناىلع لدن ( بيطلا ملكلا دعصي هيلا ) .

 ةرقو غل عجل سنج هنا لع روهجلاو ) ةكئالملا هد

 ماك ىلع ةريعص) هتيسنح لع لدو نيالا قوفامالا ليعمل نكل ا

 ل رشع دحا ,هلوقو عجاال رغصب درفملانال |

 ىحام تلصتا اذا كلذو ةزداملا اهانغمو ةاحافملا فان 01

 قيقملاه انعم وهو لثملا ىعمب أما اف فاكلاو اهدعبام اهتلص ةلودوموأ |

 هيفزومح ةدالز نوكهدن نا ز مو ةراملا م اللا ىتممب وا ىلع ىتعم وا |

 هلىئعم الذا هيبشتلل تسيل رهفإك فاكلا لولعملا ىلع ةينيسملا ىشاوحلايف

 هل لاق 0 نووكلاو شنخال اا دش ظ

 د س20 اوه >7: توم اع سب دج 2 ت11 71 د يي حتما

 ١ ا 0 59 ول او د ثم قلل رتكلاو ليتل ىلع 1

 : ليعتسترو ديلكلا ( دلك ) شعبلا دنع, عا ةلجلا ملا ا

 ساما لن ار هرعت رع ل أ قلطتدقو ىضرلا كاق )

 ١ ملكلا ةبلغلو رعقنم لحتو ةيواخ لحم ضف نشل و ظفللا ىتامل اراشعأ ..

 ! ىلاعت هلوقىف ارك ذم ننطلاب هقيصوو ةتلادحاولا ىف لمعتستال شكلا

 ا

 ظ
 . هذه ( لولملا متاك) ريسافنلاو وحتلاىف اذك ركذملا بيطلاب تيصوتلا |

 | :ةفوصومام ( 5 ) .ءرنغو ىاريسلا ءرك ذ تقولا لخيدتاك لْضو لغد

 ١ لاق ( مهتكنم مهغاك) صام ىلع وأ سام ليم ىلا هندلتلا هوحولا

 ؟تانأ هكةكالا

 انقل راسو تقال | ذلاا هل لام ال0 :"اغتلخ 2/330 جهلاطا ةكشالؤتمرا13#:ادتك فمان [ظكا اقم كنا عجريع لا ”اقتن اهتجس#

 1 0 1 1710/ ترمرم ضال 273-2375171:3هقج 5 227130770177146 تنقل + ؟1ه حلقان. ف "امال الل هتلنا# للان الانا 3 >< جا دا ةلاوجلا» جت محب هن فة قاما امانة

 اذ رك بدلا#7 تلم الالب نقل 3411 6 ذلتا قالا 51 هال » د

0 

 درو متم

 ني يع

 0 وين رمت 77254 اق



 <14 د

 0١1١| لوصألا ف لك) ذم سدا ىلل سماع ان ل عدل
 تبجوا فرعملا ىلع تلُحد ناو هدارفا مو,ع تبجواركذملا ىلع تلخد نا

 لكو لوك أم هدارفا عيج نال قدص لوك آم نامر لكف ازا مومم

 هلك تلضو اذا (الك) ىهتآ لوك امرغ هرسثق ذإ بذك لوك أم نامولا
 عقبال لعفلاو ةفاضالا مزال الك نال لاعفالا موع تبجوأ ام ةماكب لك

 نوكيو هيلا افاضم نوكي نا مدنتأ دي ردصملا ام لخدتف هيلا افاضم

 ىنم عّمب تقو لك قلطىهف ةأرما تج وزت الك ىنعف تقولا نعم ردصملا

 نيو ىمزلا لاق ) رخآ جوز دعب ولو جوزتلا لك ىف قلطنتف جوزتلا
 ىه لوأملا ردصملا ىلا فاضملا نامّرلا فرظ نع اهتاينب ةي ردصملاام ||
2 

 ها

 يود ممول قم صو تيرمت همم كوم هسا م هدول ع اس ع شماج

 ج٠ قكتمجتك الك

 بحاص نا مث ) ىهتا هرورذ ةدم ىا قراش رذام هلعفاالوحن ه.اتلصو | .”تناعا

 ةلك ىلا تعص ءارمملا الك ىفام هلك نا ىتاعملا نيع نع الق ان ركذ قيقحلا

 هيف لماعلاو فرظلا ىلع لك بصنو لعفلا راركنل ةادا تراصف لك

 جرخ نيلجرلا الك نولوقد ىريرملا لاق (الك ) لوصالا ىف اذك باو

 0 الد اكل اعضو نإ د رم ناعلا اتطو.الك نآل ارض نيتأرملا انلكو

 درفملا نع ربخت كامن رابخالاعقو اذلف نييلثم اماذ ىف اسيلو نيتنثالاو ا

 00016 1و( هكا تن] نيتنحلا انك ) ىلاعت هلوق ىف.نأرقلا قطن اذهيو |
 دشا انتم اذا نحنو * هتايح هيخانع ىنع ان الك (تبب ) ىعاشلا لاق اكو

 اتلكوا الكءنع ربخ ةنثت رابخالا ضءب ىف دجو ناف نامنغ لقب ىل * ايناغت

 بتكي الك نا نيبوحتلا دنعو ) رعشلا ةرورضلوا ىنعملا لام وهف |
 | نيلجرلا تيأر كلوقكرملاو بصنلا ىتلاح ىفرعضم ىلا فيضا اذأالا فلالاب |

 || رعضم ىلا فاضي نا الا ءايلاب بتكي ىتلكن او ام«ءلك نيلجرلاب تر رهو امهبلك ظ
 أ اتلكن ال اتلكو الك نيب قرف امناو اهاتلكن ادنهلا تءاح كلوقك عفرلا ةلاح '

 الك ةباتك ىرحت اتلك ةباتك ىرجاو امد: ىواس ةبيتق نب دمتو.او ةيعابر ا
 نييرصبلا دنع ظفللاو درفم مسا اتلكنا فهكلا ةروس ىف ىلج ىدعسىفو أ

 ١ ىرحلاريغ يراد هداج نودادعلاو ىنعم و اظفل ندم و ىنعملا ثم ٌْ

 فلالاو ىدرجلا دنع ةدبازو ثدن أتلل هيف فلالاو ىولكةلصاو واو نم لد 0
 أ

 | د ا ا 1 16

ْ 

 عتب ملكتلا ىنعع ردصم مالكحلا (مالك) ىهتا اهلصا نع ةبلقنم



5 3 
 بدع هدوم جدن بدع دوب دما طالع جدصيج ةلوج يب زم يد تدهن د تجمد جماع ووو

 | ١ يسالزا لع نيسوكتم ىرخا دعب ةرم خا اوقلاوتا (ف1 31
 ا (اما ا ) عجراف حرر ىف هلرصفت قدس لق اهرعق قءاورقتس نأ

 1 5كلا "عم ذك, انامو نانحخالا تافض نمافنإلا ةظرانلا لكك كش

 ! اريثك انامزوا اريثكح اذذح ىا اريثك فذحنو مهلوق هيليام لماعلاو

 ' |ذك تلعف لوقت مهب مس ( اذن ):زييكم نامؤلا ردقتو ماصعلا لاق )

 اهرداذك و اذك ىدنعء لوقت زيبعلا ىلع هدعبام بصنتق كىرحت ىري دقو

 ىنا ني ىلع قح ىف لان ( ههجو هللا مرك ) راتخنا ىف اذك ةيانكلاكهنال

 تيوومتسكم برج جرا اصور هدجاوجو يجوب عج« جعالاقا

0 

 / وهعست

 فرس 1 هج وألا تاذلاو سفن نعرعغ ةياد أ هيدع و هللا مرك بلاط
 هع متم

 ! وه ىذلا عوضللا راثآ رهظمو دودسلا عضومو ىعاشملا عم و ءاضعالا تي وت دل رش انا
 ! ةيحلاب صخم ءاضعالا قرشا هنوكل صالخالا صياصخ صخأ نم

 ْ دايقنالارثا ناكاملو ( هوجولا تنعو ) ىلاعت هللا لاق كهجو هللا ع لاَم
 ١ *ىش لك) ىلاعت لاق هيلا لعفلا ةفاضا زوم هجولا ىف رهظي عوضملااو

ٍ 
 1 ' ا هجولاف ( ىلعالا كر ر لحس و ءاعتاالا ) و هناذو يشع ( ههجوالا كلاه

 ا م 3 : 1 5 . :
 1 هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف عقوام هنهو تاذلل راعتسم فورعملا وضعلا

 عم

 مرا دما تمتا 11 حلا هتان يه جاتا" اتكدت 4.4211 181/0114 100 وج ماو: 0نوج ك جو داعم ع اطيل ا هج دلو ن1 كاصقم نري كنلكك 740 د ةناطق دوج ت37 0ك جتنا كاكا, 73
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 ك0 ]1 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212121 121ذ12 1 1 يا 0| ]| |[ 1 1 1 1 12 1 1 021212 12 1 12 12 12 12 12121212 212 12 12ز 1 1 1 12 121 1 1 12 12121 1 1212 12 12 1 12 2 2 2 2 2 12 1 12 12 12 2 ذا ماا

 1 ل0 جرا ن0 ل04 4761 7 0 1 21 7 لح بد 07 شما

 صيصخم بسو ريسافتلا ف اذك ( نس وهو هلل ههحو مسا نم ىلب) ىلاعت

 |نم لوا هنالوا نيف رطلا نم ايعشاه هنوك هنع هللا ىذر ىلع هجو منركت

 تغلبام امالغ ارط مالسالا ىلا مكتقبس ههجو هللا مرك لاق مك زنك الا دنع

 | اذا اهنا مساه نب دسا تن ةضاف ةتذلا و نع لقت ةنال ليقو ) مح ناوا

 ا
| 
1 

1 

 لاق ) هنع هللا ىضر كلذ نم اهعنع اهنطب ىف وهو مصل دحم#ست نا تارا

 1 ةدابع سانلا نيب اروهشم ناك ناوةنال رظن هيف ”ناضالا ةضور بحاص

 ا ىنبو ىنجاو) مالسلا هيلع مّساربا لوقت هفالخ باوصلا نكل اهص شيرق
 1 ! ةلك اهلعجو ) مالسلا هيلع مشارتا قحف ىلاعت هلوقو ( مانصالا دبعت نا

 ا

 ٠ طيح وه ىذلا ليلكالا نم ذوخأم لك ةظفل ( لك) هبقعىف ةيقا

 ١ اذهاو ةمزاللا ءاعسالا نم وهو ةطاحألا تجؤت كاذلف سأرلا بناوح

 ١ تفيضا اذاذ مسالا صئاصخ نم ةفاضالا اذا ءاعسالا ىلعالا لخدال

 ا ةطاحا تجوت ةركن ىلا َتْفَّضا اذاو ءازجالا ةطاحا تحوت ةفرعم ىلا

 | هلازجا ميج ىا ضماح حافتلا لك لجرلا لوق مدق دارفالا ١
 * 9طن ةستحسا م صمع تووحم هه نكح هع تعجو# ىكسمم عج كب تيب كحد 2 تححم ومو عج عت ع ا كوت هنأ تتح جي تجلت 3-2: تاج جر جوجل م



 ا 4+ 1
 ”- 80:٠ تح نجاح سال ٠س ع حم

 هب رعي قثونال , نم مالك ىف ةفاك عبو نافاضي الو ةبطاقو ةفاكو حت |

 هعزاكعالا سيلو هيف هواطخ دقو لامكلا نبا لاق ) لاحريغ ةفاضم |

 ريسفت لاق .ثيخل'ىرشتعزلا ةمالعلاءالك فلاح ريغ ةفاضم تعقواهنال |

 ابف رظان لك راصبإالا ةقيقح دارب نازوجيو اجلا و لقا روف ا

 ا رهنإ هلك ازرع ةهكتسم تين نزلا ماما نحو :لقملا قواك ةفاثك نه |

 ةفاكب في زعتلا مال قت" مل برعلا نال ماللا ريغب لمعتست ةفاك ىرب رملا ا

 ا

 ملق امن هنا ليقف .( سانا ةفاكالا كانلسزاةلمو.) لاغت هلوق اهريدضت |

 راذئالاب اعماجالا كانلسرا امو مالكلا ريدقت ناو هانعم رخاو هظفل نم

 ميدقتلاىلع ( دوس يبا ىغو ) ىلاعت هلوقلج اك ةفاكس انلل ةراشبلاو |

 مهلوةك برغا ىلعرهتبشالا ظفل عونلا اذهىف مدقت برعلا نال ريخأتلاو ظ

 كلذربعو مدور ةةيجخلاو َتالاَحَي دوساو عقاف رفصاو قع ضيا

 هراشعاب ثيب انلا ءان اهلخدىذلا ىلصالا هانعم نع لوقم ةفاكن ا لعاو )

 اهئاتل ةريعالف عيج-و لك ىنعمىلا لقن مت عنملا ىنعم فكلانم لعاف اهناف |

 ةبطاقوا ةفاك سانلا ماق تلقاذاف اهثزجارئاس ةلزنغ اهنوكل لقنلا دعب |

 عنام الف غيججو لكل دال اكثدن انلا ىلع ظافلالا هذه نم بش لد الف

 ةانلسراامو ) ىلاعت هلوقوف كانلسراف فاكلا نعالاح امنوكل ءانلا ةهجنم |
 قعملا ةهج نم اعنام اهف نال ءاثلا ةهجت نم انلق امئاو ( سانلل ةفاكالا أ
 : ل

| 

 ا

0 

 ا
/ 
/ 

 ثنؤت اهنال سلا نمالاح ةفاك نوكي نا زوحيو ( 5 ىف اولخدا اونما

 | تلقندق ةفاكنانع ةلفقلا هانبمناف * عزج مهسافنانم كيفكي برملاو |

ْ 
 ا شا و رابتعاب ثدن أنلا اهلخد ىذلا ندكمالا ابان نعد

 ةوهى. ”ىثلاو وهن ةبكبكلا ( بكك ) لامكلا نبا مالك هاك ف ضولا
 21 4 ب 3 ا

 م

 آ
3 

 ا
 ا

 رع
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 ْ اماف ةبقعتم ىتأت نا ةفاكة ظفل مركح نمو ارطالو امم ةظفلب اهقحلت لاك

 | ني ليصفتلا اذهبتو لامكلا نبا لاق ) عيج-و لك ىعم اهانعمنا تف عام
 ا نذلا ابعااي ) ىلاعت هل وك ريسفت دتعفاعكلا تحاص لوقىف للخلتا 00 و

تيضرام اهنم ذخأت لسلا ( تنب ) نعاشلا لاق برللا ثنؤت اك
 | * هب 

 اس ممسسع سس سل لل يي ٠ د حت كب يوتجم راجح عج ويج هدم م دج سام تن
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 ا 252552525525252: 2 يي: جب يي مس رج حس ا مس بن ب سي ا سس جمس

 10 1217 حلا تباع« داو داع عج 004 عر عطا 0063:597

 اهم يواجه بج ني يل

 ج06 مجدا هموم جم

 انماص مدس ىلا ل ل

1 

 ا
: 
َ 

 أ
: 

ْ 

.دل وق ىعف ىعملارب ركن قلعاليلد طفللارب ركت لعجو 1
 ءا عدلا روس قل اعت

 © اوكبكف )
3 
 .. ا ا مم



 أ هلت نال ةةكلا تقلا قاد ذه ىلعف سانلا بوغ نع شكلا ١

 : معلا هلوق دنع قراشملا حر ثق :ثالملا نا متلك ١: اضتا عولمم

 ٠ ميم 5 215 ) ناك نم ام اك + قاكلا لصف (  اثلث مكل ىضرب هللا نا )

 ا 6 راما مسا هيف لماعلاو فوصوملا نمحتلا نع لادن ره

 ١ 157 ليق 5 هلا ىلع هربخ ناك نمو هيلا عجار ريض

 ا دق لاخلا نأ” بيطاللا نع لعن اذهلو ناكناسذا ىا ناسنا وه

 ؤ قلع ناك اهات 0 مَع وس لوالا لثموسكعلاك طربشلا عمابف نوكي

 أ ىفو فارعالا ةروسىف فشكلا فشك نم كاذ ناكن او اذهناكن | نعم
 | ىهو ةمالا هذه اق زش نادارانف تانهوتانهنوكتس هلا ) ثي دحلا

 0 قي ناقل نم ناعما وسئعا ةخالما ننال ( ناك نشات" < تيسلاب 19: رشا
 | لالا ىذىلا اعلا ماقم متاق هموم وهو هلءاف نمو لاحوهو ,هريغوا

 | هونثرض ىف بئاغلا ريهضصلا نم لد.:نَمَو ناكه ربخٍر نأ اكل يقو ةماث نأكو |

 ١١ داسفلاو ةنتفلا ىعع ةنه عجب تانه هلوق هت الوأ دام قوالا اذ
 للا عنف + عاشلا لوقك تاركنملا نع ةيانك تانهلا ىر, رلحا لاقو

 ١ نظلادنع لمعتسإ دق ( نأ ك) + تانه مهراوجوف اندجو * انا -

 ظ

 نست صوتو دب هس صصص صا حسمو او بصمت ميس وت ومس حمص ص ب ص مص ضو مسمع تاسع أ ب اسس مم ع هل اح ءمصمم صمم يمص يجر يسم لع ميسو مس

 ورب د برع عج وما ويبح جوعا جام تهتك 1701807 2 لن جيعاإابر قعد جهدا نتاج هه حبا جس" ويخ اما موحس ت01 سي ق4 تبرر 0 هجم كح انجب وبلا وما لاجبنلا انما "دوك ارم اعتساع يقال لام "ةنان © +

 ظ
 ا

0 

 ْ اققكمو ١ ادماح ىلخ[ نا ءاوبه هيقنلا لا ةدصق ريح نه ك1
 . ( ن/اك) هيبثتلا بابؤرصتخلاىف اذكهمئاق هنأ اكو كوخا ادءزنأ اكوحن

 ا فاك ن آل ب ا نا "اك ةيانكلا نم ةيفاكلا حرش ىف ىتأح ىلوملا لاق

 ا ننئرطلا نع ىحمم ا هنكل ايرعم ل صالا ىف ناك ىاو ىا ٍّلع تلخد ةيبّشتلا

 مسا هناكر اصف دي ريللا ك ننعم درفم مساك عومجلازاصفىدارفالا عم
 أ تحكي اذهلو ركع ىو تال م فاك ةلكاس نال هسا ند 1 ا

 ا ل ص
 | ىعي ضفاملاا عزب بصن وهو باك نع اراك لاملا اذه تثرو لاه 1

 ْ رباك نع ارياكدهيلا اوثراوت يو هثروريبك نع لاملا اذه تثرو ا

 ا ( ةفاك) حاعصرات#دءل ى « نع ظ ظفل و فرسشلا و زعلا ىف ريبك نعاريبك ىا 1

 0 ةيطاقو اًرط' ةظفل ا اذكو انا ةقاك سانلا ريضح لاش ةيلاخلا ىلع د صن"

 | ةيلاخ ةيلالعا ءاعسالا ضعب مزلي دقو بجاحلانءالرمصتخلا حرش ىف ىضرلا لاق



 0 رن راع نزل 00 ثانالاو ووكيل" رهداع موقو |

 ىرهوملا كوقف نهلاحرل عباوت نهنال ثانالا رك دكلرتو روك ذلا رك د دصق

 مج هنأ اهينانو مج معا هنا اهدحا لاوقا 2 موقلا ىف نا 2) دود م

 اهثلاثو ) ىهتا عمجا عجج مواقاو ماوقاو موق لاعب ”ىرما موقلا دحاوو

 تارحلا ةروسىف فاسشكلا بحاص لاقاك هظفل نم دحاو هل عجب هلا |

 2 سا بس بج سس سس تسل سل يسب حسي

 "راس 0 دق طلو كد 610 مقا 7 هه
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 اطقتلم انه ىلا رئاز و متاص عجب ىف روزو موصت ما مج لصالاىف وه
 ءااتلا عرسك ناضقر لاه ) لايكلا نءال ةيرجلا ةنيضقلا جرت نم ا

 روز ورئازكمئاقل عجج وا عما ىف عاشف هءتعن ماقا ردصم لصالا ىف  موقلا م
 هلصا ( طاريق ) ىهتنا ءاسنلا روماب مهمايقل:ةصاخ لاجرلا ىلع بلغ مث ) ١

 فصن وهو طيرارق هعجو ءاب امهادحا تلداف ءارلا بدت طارق |

 نيرشعو ةعبرانم أزج هنولعحب رصم لهاو دالبلا رك !ىف زاند سثع ]
 ديرما ( لاو لف )انضيا رايد هلسا راجدلاو:راتسلانم ارخ“

 لسو هيلع ىلاعت هللاىلص هلوقك اليلف ناكناو سانجالا ءاعسا ىلا لعفلا

 اذك طونت رخآلاو رشنن رئاطلا مهلوقو ( لاقو ليقنع مك اهن هللانا )

 انرعا اذا اذه لوقلاك ناردصم لاقلا وليقلا ىضرلا جتا ةيفاكلا حشىف

 نايضام نالعف امه اين اذا اما ريعضلا نع ايلخا و ءاعسالا ىرخم ايرجاو

 لاق ( لاقو لبق مكل هركيو مالسلا هيلع هلوق هنمو ريعطلل نا_زئضتم
 ةرورض الب ةلواقملا هه ىنعي نيردصم انوكي نا زوحب كلملا نئا

 لاوقالا ركذ هيدارتو نيبضام انوكيناو بولقلا ىسقت اهلاف باوث دصقو

 نايريغنم اذك ةنسلا لهاو اذك ءامكملا لاق لاَقننا لثمن دلا ىف ةعئاولا

 تالا لعل د ىلو عقم العح اماو هعم* نم اهب دلعت و ىوقالا وهام

 مكل هركي ىنعي باولحا ىف ليقو ءادتالا ىف لاق لاق ىسوم ودا لاق) |

 ظ 8 مهل ىدجيال ام اباوجو ءادتا مهمالك نم نوال هن ثدحتبام
 ةرعلإنم 4 0 هوك اذه ديش نادنالا .ءطلا لاق ) اباوصو

 ركااوكل مايل هلع هلا هيلع هل اوقل |

 حام ل حس سم صل صحم حس 2 - تت 3 تكشهحدع اك

 ت73 1 هارت 707717713521911: 7 هانا 230111 21473 71,62 749 لت 42757" 4 711/71228331301 اك ختم زن 7207" 7 < غنا
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 ا ا / ا 1 إ |! ا : ا

 سس م م صتصسسلا تسمم 0000 2 تتح
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 مي و 1
 تامه ك2 عال هسا سا سارع ا 1 اش كابل 7 2 0 يللا يي ا

 0 م ريسأ 2 6 الق 0 كاملا نال ىر 0 ح رش 0

 طقاماو ( ىبسحس عع . دقو ىنطق ل لايف داعلا تزد دق لثم

 ايليعتسك ترلاو ان ديمو ثيح ثُم مضلا ىلع ىبم ممن | ىهق غاطلا 2

 | طق هتاكام"نولوقيف لبقتسي اهث ادءا ةظفل لمعتست كك نامزلا نم ىضم اه

 1 00 انهف ئا اق ة هتلك ام مهلوق نم ىنعملاو ادبا هلك الو

 0 1 7 7 ا 77 ين د
 ا ) هفرط عطق ىا لقلا طق هنمو هتعطق اذا * ئدلا تططق نم ل

| 

 ا تحل اسس معسل حاسي لحل مسدس

 اكن فياسس اع ابدت هد هاد سا نا دشن

 طق ضَّرعا اذاودق ىلتعا اذا ناكفهنا هنع هللاىضز ىلع دعاك نم رثؤي

 الو امه قرفلا لصف اضع هعطق طقلاو الوط ”ىتتلا عطق دقلاف

 مهلوق (ةدعق ) اهلاثماو دالو مرجالو رايد لثم ىننملا ىف الا طق لمعتسي

 زوهشلا كل انهوسك وفاعل م امبف زاج ة+لاوذو هدعقلاوذ

 ١ ( ليلق ) كلا ننال ىزانمملا حوش نم رسكلا ةحطاو 7 ةدعقلا ىف

 لئلقهريخ ادثيم مه حاتفملا حر *ىىنازاتفتلا لاق ( مهام ل لياقو ) ىلاعت هلوق

 لوعفملا ىنع# ليعفلا نا ف 0 ديسلا هدرو لوعفم عب ليعشب اهبشت درفا

 ريسكت عجب ليلقلاو ريسكتلا عج عمجت هنكل ةمالسلا عج- عمجمل ناو

 ليلق قيرفوا ”ىش ىا درفم فوصوم ربدقت اما هدارفا هجوف للق وه
 ثيدللاىفو ( حزق سوق ) قيهنلاو ليهصل اكردصملا ةغيص ىلع هنوكوا

 وهو هللا سوق اولوق نكلو ناطيشلا وه حزق نافحزق سوق اولوقتال)

 مامالا هدنع فش ىذلا نرقلل اضيا مسا حزقو ( ضرالا لهال ناما

 ةنييطلا رض اعلاف اذك ريغك ةلعلاو لدعل فرصنم نيغ وهو قل دولا
 ىا هعبصاب لاق ىنعف ماقملا بسح لعفلا ىف لمجتس!دق ( لوق ) ىواحلل

 ١ قارو ىذلا ناف ىنقدن نمم لس لاق يبت مد ادا لاق لثملا فو انهيراشا

 ا نوماوقلا مهنال ةصاخ لاحرلا ةعات 5 موقلا ( موق ) ىنارو ىف الخام

 1-2 للا ؟رصتا لاا انوا طا اللا هلا د1 "+ فل 1 52 زل 1106 1 1 نق 1م < نن ةالاكالا# ١ و. نر نارك سامع 1

 1 ص ا سم قد شاع طفل هيي لايت عطس و يبس بم سن مدس هدد جت جنم اي اقطاب دوب انما ةياديععشا

 ةينيفششتملا

 ظأ1 0 كا ن7 خام 1770321 1 نقف ال39 1لالبتا + 147407 هج ةةنكبا 717"

 دنا يتحسس ظنا يدعو حا

 هيلا الا ريضلا دحوب و عم دق نش هنا ليلدت درفم ظفالاف ءاسنلا رومان

 ءاَنكي ني د ىدع موقنم موق رسال ) لل !اعل

 ااا ]1 < 1< <+----1 21-1

١ 
٠ 
 دل زة ص لم لاح رام حوفلا ضاستخاو خرتسموقلاو فضة ١

ِْ 

 نوعرف موق ىف مهلوق اماو ) ءاسن ما نصح لآ موقا هريهز لوق يىفو ١
 يي تي تفيييصي دم احب 0 هي ب وج بج 2 2 سك 2 7 تدعم تو وج 2 يمس صج 2غ ا



 4 مم قمع
 د . هي دعه د: هب سقجأر دم وصح تبدكتعلب و بسم تيدوجيمضناوم جه عدت »و تدوم + ٠ بيوع ناعم هج سوف عممنوو+ه» 22 فتح ستيم

 اذكح مهاوحا و مهراعاىفنام زلا كلذ لهاهيف ْنَريَس ىذلارادقملا هناك

 بيرق هللا هجر نا ) ىلاعت هلوؤىف درو ( بيرق ) قزاشملا حورشىف
 ةج-رلا ريعض ىلا دنسم هنال ةسرق لام نا سايقلاو براق عم ( نينسحلا نم

 تنؤملا ”رادصلاو ثثؤملا رددصملا ةج-ر. نال. رثتذااما انه اَنَرَق نا" لتقو

 مجرناىعم واج رتلا نعم ةجارلاف ءانعم ىف رخآ اظفل لعالجس هريك ذتزوحن

 بيرق هللا ةجر رئاؤا بيرق ”ىش ةجر نا ىا افذح مالكلاىف نالوا
 باميالا ف ىريكلاب ىرغصلا ناريقا ( ةنيرق ) ءالضفلا ضعب هدافا اذك

 انهنم -ةددحا و: لك ناّرقال 0 دمدعاو ةكلا قو كلبملاو

 ىا حورسشلا ضعب ىفو ةفيعض ةنيرق راتتسالا حارملاف لاق ) ىرخالاب

 ةلالدلا همزلي نينراقملا دحا ناف هدوحو ىلع ةلادو لعافلاب ةنورقم ةلاح
 0, .٠ 7 ١ ا

 ؛ اعلا | دادع نم ئهو دم رف لادلا يع كالذلو 0 الا دوحو ىلع

 10 ام م م ل يم ا اسم سا ب ب با

 00 طك عرقا كاذ ,داكع يمنا اهبع ءاتإ تلد كاذلو
 ءاطلا مم و فاقلا مضب راونالا قراشم حرشيف راهزالا قب اقحىف لاق

 ءابو.ةروسكم نونو ةنك اس ءانو:ةلم# ءاطو ةنك اس نون اهدعب ةلمملا

 | فاقلا'مضب ىوونلا لاق مورلا دالب نم ةدلب مسا ةففحم ةحوتفم

 ١ ءاط مث ةنك اس نون اهدعبو ىلوالا ءاطلا مضو ةلمملا نيسلا ناكساو

 روهشملا وهو هانطبض اذكه نون اهدعب ةنكحاس ءاي مث ةروسكم

 ١ ن ونلا دعي ةددشم ءاب ةدان زو ءاطلا محن قراشملاىف ىضاقلا لقنو )

 ف دق ىدنسرلا لاق مورلا نيادم ,ظعا نم ةروهشم ةنيدم ىهو

 ظ لاحدلا جورخدنع مهفت و مالسلا هيلع ىنلا بتاحكعكادعي نامزق ةينيطتطسق

 رصيق كال اذا ) ثيدملاىف زونكلا فشكو رومرلا لحىف لاق )

 همححفي الفنيلسملا د ىلع ةينيطنطسقلا كلم مم اذا ىنعي ( هدعب سصيقالف

 محا رفطا راشا ام لعادّشلاو هنظاو لاق م ) مهيب نا ىدهملاالاطحنا
 اهدبا مهتلود دادتما ىلا ةراشا هيفو ةيناثعلا كولملا نم ىدهملا اهصب

 ىورو اهتيفختو ٠ اطلا نوكسب (طق) ىهتا ركل مى ىلا ىف !اعت هليا

 0 ا 7 لاق 0 كانا لها ندانشلا ب: ا نرقلا و ىهتا بقاعتلاو ظ

 ٌْ نارقالا نم + سب نعتنافنرق قت فلخو * مهيختننا ىذلا نرقلا هذ اذا ظ

 ا

| 
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 توست

 بوم ايما يعم يدي يد ب ينس نس ست سدت ب كك يشن سلال

 ناك تحاول 1 تو م وب اسجل با يلا 0 110 نا نط اللات #0 هج 10163 طماط هل "نال طنا 7-5ركناع اان 7

 ل عي 1 4كم هو هانم رالالما نة فيها همم هصتعميملا» ١ 1و نو اوت ززا جند داما بيستو يس و يسم

 11 لتقاسم

 الم مالا 11048 تن كتالال جاو دك 16 ال
 ا

 1 د 1 11 ا

 الج هدم تتطلع 762( كحل

 0 ممتنع مهمه ةويدا ل عاسوشام عشك 656- >2

 م ا ل
 : - دحر تحجب حمو امي يزمخ + جه تدوس مرد درعا جب دلع عع سا يودع حم ضب هش 1 دج 27هلاج 06 دك طوب ا« ومحمد ندا دج تروح جه + حب هيج جم دج دس ف كادع هن

 | تيعسو عوف م دب زف عوف م لعاف 7 لعاف ديز برض ىف 3 انلوق

 | فرعتف عاسّسام اريثكو تاّيزملا لاوحا ةقرعم ساسا اهنال ةدعاق |
 | ةيضقلل اريبعت هنم اهماكحا دافتسيل هناي زج ىلع قبطن. ىلك كح

 ١ تامالا رخاواىف ةقفاوتملا ظافل الا ىه ديفاقلا ( ةيقاق ) اهئازجا فرسثاب

 ةملكلا ىه ليقو ) تيبلانم ريخالا فراا ىه ةيفاقلا تاشرعتلا ىف لاق

 عاما نأرقلاىف لاّالو رعشلا و ىظنلا ىف ةيفاقلاكنلا ىف عدلا ,ةرخالا

 ماخلا ريده لصالا ىف عمجتلا نال بدالل ةياعر لصا وف اهيف لاعب لب

 ةرقفلانم ةريخالا ةمكلا قؤلوت نع ةرابع حالطصالا ىفو ) اهوخنو

 | عجسلا م7 ةرقفلا نم ةريخالا هم لكلل ةقفاوم اهنوك رابتعاب |

 رركتم هنال اع“ عجل أ ىمسامتاو اضرا مظنل الا ف ىرحج لب , رقفلاب صتخم ريغ

 | هنأ ىور قايرس ظفل نوناقلا ( نوناق ) ماجا ردهك دحاو ظفا ىلع م

 0 0 00 0 قدام تاشالاوو مب رطعتلا 3

 0 ىضاملا ىلعو 3 0 متئاام رعب ى ) 3 1 امش وحب |
 قيقحلل ىمالا دعب تءاح ثيح اذكو ( ناسنالا انقلخ دقل ) ىلاعت هلوق ٠

 ىلا ةدليضلا تماهدق نِدؤملا- لوك وح ئضالا صتخ حيدان

 ١ هعم ناكاذا لاخلا عقوم ىضاملا عوقو نسحب كلذلو اهتقو ناحدق

 ١ ليلقتل ىنلاو هيلع امزاعىا جورخلا ىلع مزعدقو اديز تيأر كلوقل دق
 | + داوملا زعيدقو بوذكلا قدصيدق * مهلوقك عراضلاب -

 ئضاقاب نس 0 ىتلاو داوملا ٌرع اعرو بوذكلا قدص امرىا

 اذك باوملا رظتن لئاسلا نال لعف له باوخدق اماو هبوبيس لاق

 .كاسغلا ىشا و ىف ىلادللا قلوملا لاق ) لامكلا نيالديرجلا ةديصقلا حف
 لمتستف راعت تدق اهنكل ةرزكلا ىفانتف ةلقلل عراضملا ىلع ةلخادلا

 نيك هس ةركلا فان هفاضالا بسم ةلقلانا ىلع اًضيا قيقحلا

 انرقف انرق مهلكن ورقلا عم لب حانفملا ةرابعىف مقو ( انرقف انرق )

 نورقلا نم لاح ائرقف انرق هلوق فيرسثلا ديسلا لاق ايندلا ضارفنا ىلا !

 حد كمل ىعم قاعتم صضارعتنا ىلاو هيف نيبقاعتم .ةاعنم هو قلاق نيجردتمىأ ١

 021ج جال ابك ن4 ال درو هل تن رج ولاا المج بيحب ال 350 جنم: 0ع جب



 سدت م
 ل ري و بس سسومم

 0١ ال ءاهلا تفدح طوس نزو ىلع هوف بف لصال ١/ نال

 ْ عاش واردات نبل ل فرح“ اهم قالا نيفرح ىلع مسالا قبف نيللا

 | اولداف هب اوفع# الثل هفذح اور ملو ةظفللا لقش الثل هيلع بارعالا

 ١ لصالا نا ىلع ليلدلاو ةفشلا نم اجر نال مف اولاقف ا“ واولا نم

 ْ هنوف ءريغصت ىف ,هلوقو هوفا لجرو اذنك تهوفت مهلوق واولا مف

 ١ هلصا نال 00 ريغصتىف لاشك اهلوصا ىلا ءايشالا درب ريغضتلانال |
 ٌْ ١ ةفافتسال نساهم نآل كسل لتس ددعلا نم هدا ريغصت ىف لاعبو مرح
 ا
 اكن ء 0 تقملاو نيا 5 0000-- 0 أ 0 نم 1

 ةفاضالا دنع اولاقف ةتئفاضا دنع هلصا ىلا هدرز 90 تخاف 50 م

 تفحسمت

 ا

 2 هناف * ماحر دشا ئواعلا مياانلا ىلع + ام«بوف ىفىف اسفن امه

 01 كرت اللا لدم اك دنع نط وملاو ندوملا ني ةرؤزضلا |
 قا ةكدسملا ملاو ءادنلانيب عمجل + امهللااب مهللااب لوقا * املا ثدحام |

 اولمعتساو اورعتةيئانون ةغلوهو ىلوالا ماللاو ءافلا سكي للعف نز و ىلغ
 ىبارافلا بدالاناوبدىفاك هكرت بجاولاو طلغ هيف ءاتلاو باوالا عمتى

 لك الا ميشلا نا نورا ةرووشتملا ظاعلا انولاق اقل“ فتن زهنلا روهشلاو

 ىتح هيف لئاق ىا ( هيفام هيف ) رداسلا باوصلا نم ريخ لمعتسملا الحلا

 حرش ىف ركذام اماو فعضلاو للخلاو داربالاورظنلا نم هيفام كلل لصح
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 انههركذ اه ىا هيف لصاح فعضلاو للخلاا نم ابف روك ذملاىف تدنامو

 لاق ( ةذعاق + فاقلا لصف + هريخ مدقملا هيفو ا هن اعف هلثم هنال

 تاب زج ماكحا ىلع لقشتة لك ةرضق ةدعاقلا صرخللا حش لوطالا ىف
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 12 كك دل نقول طنا داغر تل نال

 ( انلوق را
 عوف ع ص لعافلا ةاحملا لوف ىف لات كام ىزج مك 12 تكفا لوصحلا ؟

 1 ملا 2 ةفاضألا مهنع معمدق هلاذ /أ هيف ىف هدب لخداو هاف لبقو هوف قطن ظ

 ! + قدزرفلا لوقاماو * هف رحفلا ىفو ناشاطع محل « زجارلا ل وقك |

 | اه ركذانهه روكذملاكى ا هيفام هيقو لوطملا ىثاوح ىف اذك ةجابدلا



 0 0 ىئعملا مدرع 22 واولاو ى -* ءاشا ناميالا 2 مدع 1

 1 0 انا ادعاص راف ءاف ءامي :ا١ ىف ناك 00 كل دعي اضددحا نوخي 5

 7 را 77ج 4 1 1/4 بخ

 00 ل

0 

 1 ا

21 

 اقيدح 01 مام هن

 ب ا 2---

 9 ا 1

 تاج

 رحم و بجاش 9 دن

00 

 هج همس

 0 رم
 يعرج محب هيما جمونوج 4“ تصيد خاج ق يسم دج تلوح مو دم كح و جم دع يس ع بايع ع اب حسم ميما

 3 ادعاص 3 0 لوقت ءافلا ةلزع 5 ديزي وا دا لعفلاب ظفالا نم

 يرد سأ أ دع اشبطف مهردب ىنعمو رعوبا لاق ( مهمالك ىف رك ءافلاو

 همولك انه ىلا ةذاذلا نم مو كيكو مهر د هضعلو مهرد هضعب

 هلوضوملا بهذف ىا ادعاصف نينثالل ةعوضوم عجبا ةغرص مهلوق نعف)

 لعافلا ىنعي نوكي نا لح ردصموه ( لصف ) اذه ىلع سقو ادعاص

 لوعفملا نعم نوكينالقحو هدعبو هلبقرك ذامنيب لصافىا لدع لجرك
 أدّتبم ربخ هنا ىلع نون. و عفريىفهدعب ترك ذناف هلبقاع لوصفم اذه ىعملاو
 لصف لوصفلا نم.لوالاى):رطنا فود ادنيموا َلِيَضِم اذها قودخ

 ةلك ىلع تعقواذاكنالهرخآ نكسيىفهدعب رك ف لناو ل فاهنموا اذك ىف

 نوكينا زوهف مجرتلاهب عقبام لصف مجقنتلا ىف هلوقاماو اهرخآآ تنكسا
 ناكناو ميجرلا هعشام ةخمت ىلع ناكنا لوصوملا ىلا افاضم لصفلا

 لوصول نوكينا زوجي ورك دامىلع نوكيف ميجزلاهب عقبات ةنكش ىلع
 لعف ردصم ( الضف ) ريثكميجزلاه بعام هردغت فوذحم هربخو ديم

 ١ طسوم قب ىا اذك هنم لضف ىذلاو مهاردلا تقفنا تالوق نم فودخحم

 ' نمالضف ربقفلا ىلا رظن. الن الف لثم اظفل اتاشاو ايفن نو اغتم نيم الك نيب

 | هغلتلىابيك لا اذهل ج نمنء زك الاراكفا ترصاقتلثم ىعموا هناطعا

 ىنلا نوعحم ىلا دوعي ريعك لعفلا لعافو ) ههنك ىلا اولصينا نم الضف

 عقوام ىنعا هقوفام جلاكساو عوقولاب ىلواهنا عم ىئذملا داعبتسا ىتعملاو )

 لوص ولا نع هاد ىلا راكفالا غول مدع قب ىونعملا ىلا ف ئعملاو الضفدعب

 ءافلا مضب ( ىلوضف ) ىنازاتفتلل حاتفملا ىثاوحىف اذك هانعم هنك ىلا

 هيف ريح ذل ىلع هقالطا بلغدقو ةدانزلاوهو لضفلا عج ىلا بوسنم

 ضرعالب ضرعو لوطالب لوطو نسالب نسو لضفالب لوضف ليقىتح
 ليكوب سيل نمهءاهققلا حالطصاق وهو ينعي الامم لءدتسشي نم ليق 20

 ماقاال ءاوفا هعج- ىررللا لاق ( مث ) برغملاىف اذك اطخ ءافلا محو
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 ىلع كلذ ىرملا 1 ةينقتتلل نركتمالا 1و امركم نك نآو ١

 001 راو عاام ركن انتم ى طنا ةكاز دج ولا الإ ةوكنا

 عم اذهو ةشكقلا ت تمعل و ةيضقلاب ١ ايخ رق ا كو ابق مهلوق (اهف )

 لايكلا لاق<ولتلا ف اذك فعاف ةملكلا هذه دراوم عيج ىف ىرحي فيطل
 هذه ىا ضم لعفب ةقلعتم ءايلا علو ايف هلوق ةءادهلا ىثاوح ىف

 ف ةلضنلا تمغنو ءوضاولاىه ةلدصخلا كلو لضفلا لا ةاصخلا

 نم ( مالسلا هيلع هلوقىف ىععصالا هنع لئسو ) حدملا صوصخلا فذحن
 هنظا لاقف ) لضفا لسغلاف لستغا نمو تمتذو اهف ةعمبا مون ًاضوت

 باشلا وهو ىتفلا نم ىوتفلا ( ىوتف ) كلذ رعضاو ذخا ةنسسلابف ديرب
 ةثداحلا تاوجىف لكلا ىو ىفملا نال ىونق ىوتفلا ىعمو ىوقلا أ

 ١ اضا يكل مااعتسا روح ليقو ) ىوعد عجب ىواع دك ىواتف هعجنو

 ىراعتااك ىواعدلا هيبنلاو لهاملا طلغ ىلع هنتلا ىف لامكلا نا لاق )

 اهصخلم ىا (ةيضقلا ةكلذف:) طخ ضعبلا ةلذعفن اك و اولا سّيكيو

 ةلمصفملا ةريثكلا رومالا ٍتاسح رخآىف لاقنام باسلحا:ةكلذف اهلوصحمو

 ىعنملا لوق نب . د ىسلا دحؤل كلت وح 0 نوكج تلذف

 اهلثم ناف هللا ناس 0 ةاههسلاو محرما ل هللا مد

 ( ريعسلا باحصال اقحف ) هلك نم رثك !نم بكم مالك نم ذوخأم

 اناا هينا مهقححأ ريدقتلاو قوذهلا هلعفل دكؤم  ردضم هنا ىلع بوصنم

 قيححم وهف ؛ىثلا قم“ لاعب دعبلا قصتلا نالاداعبا هتجرنم هدعبا ىا

 زاحالل اقحم“ ليقف اقاحعا نم كاوزلا تفذح هنا الا ديعب وهف دعب ىا

 لماعلا ىلع ةلخاد ةقيقلحاىف ءاغلاو ءافلا عم ناكناو لاح ( ادعاصف )

 ادياز ىا ادعاص نُثلا بهذف ادعاصق مهرد. هتذخا مهلوقىف مكر ضملا

 اذا ادعاصف مهردب هتذخا كلوق هبوبيس باتك حرش ىف اريسلا لاق

 هتذخا لاق هناك اهايا مهلامعتسا ةركل لعفلا اوذذح اًشاَزف مهردب هتذخا

 ادعاص و لوقت نا نسحالو ادعاص بهذفوا ادعاص نعل دازف مهردب

 2. 0 ما 1 0 0

 3 12 نزوح ودمع نيج هز وداد دوف حد جايا دبر .ب < "قدح اب حب ام 2 زوما كرب 7 د حي ضد جت طعوس وعم
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 الا حن نويفوكلا لاقو ريغ هيف سيل ريدقت ىلع نول هال ع 0

 متاقام ىرحم ناديزلا متاق ريغ وحن ىرجاو ىضرلا لاق هيف بيرال لثم
 * نزلاو مهلاب ىضقنب + نمز ىلع فوس ًامريغ *ىعاشلالاق انعم هنوكل

 ىلع ماللاو فلالا لاخدا نم نوعنمب نييوحتلا نم نوققملا ىربر للا لاق
 هصصمم نإ ةزكنلا مسالا ىلع فيرعتلا ةلآ لاخدا ن نبتت

 ! ةرذك ىصمن الام ىلع ةظفللا هذه تلقششا ربغلا ليقاذاو) هنيعل صخم

 | اقلالا لاخدال نكي لف ةفاضالاب فرعتتال اهنا اك فيرعتلا ةلآب فرعت 1 و
 | ريهاشملا ىلع ماللاو فلالا لخدت مل ببسلا اذهلو ةداف هيلع ماللاو
 : ءافتك الاو امهراهتشا حوضول امهريغو ةفرعو ةلجد لثم ةفراعملا نم

 ١ ريغ دلك اا لاق )مف جف قبساك امهكتاذ_نافرعز امه
 ؟ اذلاو ضيصخل نم لقا الو ماهألا ىف اهلغوت طرفل ةفاضالاب فرعتال

 . ريغ فيرعت ءابرعلا برعلا مالك ىف دجوب ملو ةفرعلل ةفصو ةأدتبم نوكت |
 ٠ اولخداف رباغملا نعم اهولعج ءالعلا نم ضعبلا نكل ةفاضم اهنوكعم ماللاب |

 ١ هاينحار م ا خيالي ةيظفل فاش نوكين 0 ٠
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 ا تبيصا اذا هتداف نم لعاف مسا ليقو ريملاوا لاما ثادحتسا ىنعممب ديفلا |
 ؟ مرت ىه تيل نب لض نع ةيرلل :ضحتلا ع فا رود ا
 نم نمو ةياف ىعست لعفلا فرظ ىلع اهنا ثيح نم ةملسمملا كإتو هتمتنو ْ
 || ةثعاب اهنا ثيح نمو اضع ىمعست لعفلاب لعافلل هب ولطم اهنا ثيح |
 ا ةناغ ةلع ىعس اهلحال لعفلا رودصو لعفلا ىلع مادقالا ىلع لعافلاب ا

 ١ ضرفلا نا اك رابتعالاب نافلتخمو تاذلاب ناتدحتم ةياسغلاو ةدئافلاف |
 ١ لك رانا ليلو ناننرداج نا نذل كيذك اضيا ةياغلا ل ا

 1 ةئاغلا ةلعلاو لعفلا نود لعافلا ضرغلا ,هتفاضا هيف تربتعا اهف ةيثيح ا
 ' ةدئاف لعفلا ىلع بتزب امر ذا اقلطم نب ريخالا نم معا نالوالاف سكعلاب |

 ١ ةيدضعلا ةيعضولا ةلاسرلا حرش ىف اذك هلعافل ةدوصقم نوكتال

 ا نوكي ءارلا متفب ناكنا تلذك نوكي نا ىرلخابف مهلوق.( ىرملابف )
 ١ اذك نوكي نا ىرلاب سبتلف تاذك ناكاذا ىأ روهثملا وهو اردصم |



 ةلصلا نود 0 هقرعم . ةلضلا 8 ل ند ايي 0

 ىواضلا مامالا لاق ( هب ىغ) لوطملا ىلع ةينيسملا ىئاوحىف ذكح |
 اديني لل

 دب رغلا 00 هيرب ا مولو نس علال

 ةبسنلاب لاقل رعبا ةداع ىلع لازغلا ىلا بوسنم ديدشتلاب ( ىلانغ )

 سوط ىرقن مم ةي رق مسا ةلازغ ىلا بوسنم فيفخصلاب وه ليقو لقبلا ىلا

 مهم يزاد نا: لوقا: ) .روهتملا فالخ ففقحلا زابخالا ةضاور

 رخ آلاهنلا فتفهذ دربإام لكو ىناثلا ىلا بهذ م فاما لوالا لآ بهذ نم

 ليجام وه (نيليمغ) هل عبط نأ ىقحا قماو هد الكا طدلا لدح كالذو

 27 0و ججب حيو سوو جرحا تدير دوج ج50 تحج حبلا: 7 وو هوجو عويجلاك همف

 1 0 ا 1

 اكورسل ا و ةفن ريغ لصأ ننال كلذ ادعب عقاولا مسالا با عاب ا 1 م : ا د ا يع ل

 0 ذأ اا| | | |ذ] ]| 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1010 1 1 1 1 1 1210 120 0 0 0 020 02ز2زة 2 ةز ةزةزة2

 ١ لاق هنا امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع ننا نع ركذو رانلا لها در دص نم

 00001 كاوالااب ىرداال فرجاوتي رارالا هيلع دف نآرقلا ىف ام لك
 | هنمو ةجرلا نانحلا اولاقف هريغ اهرسف دقو ) مقرلاو نيلسفلاو

 لالا ريكا ءاوالا اولاقو هجر تعب كي هجر ىإ: كْناَنَخ مهلوق

 | نقوملا نم ملا ىنا هيف ليقو ) ءاعدلا ىف عرضتملا هنا ليقو ) بونذلا نم

 | اهنمجرخ ىتلا هي رقلا هلا مقرلاىف ليقو ) هاشام ىلع نيلسغلا رسفو )

 | وه لب لقو ) فهكلا هيف ىذلا ىداولا وه لبليقو ) فهكلا لها
 ْ مهباسناو ,هؤاعمأ هيف بتك صاصرنم حول هلا ءاّرفلا ركمذؤ فهكلا
 | وهورخا ىمم ةانثملا ءاتلا لصفىف قبس دقو ) صاوغلا ةردى اذك

 | اهب فصوب ةلك ىهو رايغا عما و ىوس ىنعم ( ريغ ) بلكلا مقرلا نا
 | اهت ىعا تينثتسا ناو اهلبقام باىعا اهتعبا اهب تفصو ناف ىنثتسي و

 | ريغ ملص اذا ( داعالو غاب ريغ ) ىلاعت هلوق ىف ن و رسفملا لاق ضراع
 | ةفص وهفالاو ءانثتسا وهفالا عضم ىف ملص ناو لاح وهفال عضومىف
 1 جعل 0 مضلا ىلع ىنبم م ريغال م,هوقو

 را قي وك د11 ٠ جلل كج بس تكل اب

 | تاررعالا نم اذخا هب مأيثتلاب ابلاغ 9 نحل امن[ هيي دماقللو



 اتقدم معدتك وب 26 منقل 860

 ١) لاع ىدنع وحن ةَكَلملا ىنعع و ) دز ىد انعكلوقك ةرضلا ىنعم نوكتف |

 احق ىا ورع نم لضفا ىدنع. دز كا ودك مكحلا ىنعم و) |
 باطغ-نع ارابخا ىلاعتو هناحس لاق كناسحالاو لضفلا ىنعم و) |

 كلف نم ىا ( كدنع نفارسثعح تما ناف) مالسلا,امهتلع ىمومل بس ١

 لوالا لصفلا ىف افلا قبس ( ناوفنع.)  صاوعلا ةردى اذك كنايحا» |

 مضلا ىلع ىنبامودو لبقتسملا قارغتسال فرط رهدلا ءامسانم ( ضوع ) |!
 ضوع ءانب و ةلبقتسملا ةنمزالا عيب ىف ىا .ضوع داراال لوقت مجفلاو |

 هءارعا ليلدب دعب و لبقك ةف اضالا نع اه وطقم هن وكل مضلا ىلع |

 رهادلا نعمو) نب رهادلا رهد ىا نيضئاعلا ضوع وخ هلا فاضملا عم ْ

 ىعس وةك رح نم ناك ام لك( نع) رهدلا هعو ىلع قس ىذلا ضئاعلاو [؟

 ١ رتسلا جرا لاقكىبعا هلعف نال نابع نود ىعم لعافلاو ىبعا هيف لبق |

 | حو ىعهيف ليق ىأر وال وق نم ناك امو لغم وهف ءاملا ىلغاو خص وهف ْ

 ا ريظنو) 0 نزوىلع ىعهيفليقو ( ىحيت نزو ىلع ىعامج# مسالاو :

 ا ىنم ىبحن و ) ىلاعت هلوق امي ”ئرقو ىحو ىبح ,هلوق ىتو ىبع مهلوق |
 اكلنا كو ىبعاو ىبعنيب قرفلا نم انلق ايف اكح انه ىحو (ةنيب نع :

 ١ لثسو هروفزنم ماقف افخم تيبع لقف مالاىف ريحملاو ةليملا 3 ظ

 ليسا للا رق / هاشم عوقو ةثكل ى ال 1 ايلا 0 0
 ناعم ةدع ىلع لع معتسل ( دنع ):كر رادتلا ناكما خيرات معا ْ

 أ لمت
ْ 

 1و يل

 مي ا ا ا ا يل

 | موقىلا سلج مثىبعاىتحاموب ىئمهناهلعت ببس ناكو هربك ىلع وحلا عت

 ١ نولت كنا و هيلا هل اولاقف ةرزم“ ريغب ديدشتلاب تييعدق لاقف م رسل

 ظ كد ناو تدبعا لَقف بعتلا نم تدرا نا ًاولاق فش قايكلا لك

 ليلخلا ىلا ةرمصبلا نم ج رخ مث هدنع مدقت تح ذاعم ىلا هودشر اف ولا اعب

 نءاناببلا باب رااي و * ىناعملا نبا ىواعدلا باي را ايف * ليق اذك دجحا 3

 "نع اور ف + ليصعلا ىلع ةريغلا مشعل موقد رد هللو ) ناسللا ةحاصف |

 ١: (ابلاذ + ةهعللا نيغلا لصف + مهنم انلعجا مهللا * لصالاو ةادغلاب دنا قاس

 ةلوصومام(بابلاىفامةيا) ذاشلا ىف هرئاظنو قبسدقو ةيفرظلا ىلع هبصن
2 81 

 ةييونل تا ع ا ل يا م و يود

 اود باسبلا ق لفت ا ةياف هريدقت ةفوذخحم اهتلصو
 الل ال هسا ل 00 0 د لل 7_0

 (قح) 0 © قورف )



 0 ناد
 مث ) هلاءاط» ىصقالا كلفلل القع ىناثلا لقعلا و ) ىناثلا لقعال القع

 كالذوهو كافلاوه مسلجاف) مسجو سفنو لقع ىناثلا لقعلانذ لصح .

 كذب ةيئاثلا سفنلا تقلعتو عرمشلا لها ناسلب ىسركلاوهو تباوثلا |

 لح زكالف وه وكالذ و سفن و لقع ثلاثلا لقعلا نم لصحاذكهو لقعلا |

 سفنو لقع عبارلا لقعلانم لصحمث) لحز سفن سفنلاو ةلمحملا ءاملاب |

 لقعلا نم لصح مث ) ىريسشملا سفن سفنلاو ىررشملا كلفوهو كلقو

 سفنلا و ةهتماءاخنابو ملا سكي حيرملا كلؤوهكلؤو سفن و لقع سماحلاا |

 كلفوه كلفو سفنو لقع سداسلا لقعلا نم لصح مث) حيرملا سفن

 سفنو لقع عباسلا لقعلانم لصحمث ) سمشلاس فن سفنلاو سعثلا

 لقع نماثلا لقعلا نم لصح مث)ةرهزلا سفن سفنلا وةرهزل!كلذوهكلفو

 لقعلا نم لصحمت )رداطغ سفن سفنلاو دراطع كلؤوهو كلفو سفنو

 لصح.مث )رمتلا سفن سفنلاو رمتلا كلف وه كلفو سفن ولقع عساتلا |
 ضرالا ةرك ىلا رمتلا كلفل رعقلا مطسأإ| نم ىرتصتعلا تشافلا لفكم |

 ديلاوملادهنم تاصخ و ضرالاو ءاملاو ىوهلاو رانلا ةعبرالا رصانعلاو) |

 ةيحاصملا لمعتسإدق (ىلع) تانا ويملاو تاتابنلاو نداعملا ىهوهثالثلا |

 ساننال ةرفغموذل كىرناو ( هبحىلع لاملانآو ) ىلاعت هلوق فاك |
 اشرسش.* ضرافلا نيرمتل ةيرخلا ةديصقلا لوا ىفاكو ( ىهاظ ىلع

 عمن ودنيكملا ىنعم اهتدافال عمىلع ةبزماهل و* ةمادم بيبطارك ذىلع |
 عمج هنأ اك ةمالعةعاجلبأ ليوآت ثينآتا ليقو هغلابملل ءاتلا ( ةمالع )|

 *ىحن ءامسالا رخاواب ةقحاللا ءاتلا ىضرلالاة ) ةعامجبأ اع صخمتىف

 ةصاخ ثنؤملل عوضوم هلاذ زوعىف ةزوسعك ثينأتلا ديك ات اهنم ناغمل |
 ءاتلا تقلحا ىررملالاق: ةمالع ءاتك ةغلابملا اهنم و) ءاتلاب هديكأت داريف |

 .هولعفام ىلع لديل ةباسنو ةمالع لجر .هلوقف ركحذلا ةفصب |
 ( كيلع ) ةفصلا ىف كاز ىنعه ثودحن نزو»و ةغلابملا قيقحن ىلع |

 كيلعىلج نسح ىلوملا لاق رهاقلا دبع ميشلا بتكي كيلعذ لوطملاىف لاق
 كسا ىنعم ناكءابلاب ىدعتاذا و مزلا ىنعم ناكهسفن ىدعتاذا لقفرسا |
 (١ ئولبلا موع ) ىضرلا هنظاك هلمعل ةيوقت لوعفملا ف ةاز ءابلا نال |

 تيد نص طوال نوت ا دس وجتنوا"ه ََ طيح طبعت يحسم بح دجصح هد تع تو يك تدب ف ا ل تحب

 04 لوقف ل
 02 ّح 7 1 و

 ا 1



 هه 1
 د تمس تم لا ا يللا ل ل

 ءاروو نوكي مسا جرف نوكي نا زوجالو بركلاىلا دوعي ريم اهعسأو ا
 ليزهلتيبلااذه و اهعما نع نتجنال اهضاز مع رخ نم لغفلا ريصي تالا
 أ ضرع ةيواعم ناكو) هعنا هلتقل اصاصق اربصلتق ىرذعلا مرشحنا ا
 ؛ اصاصق لتق ليثشق لواوهو ) هلتقالا ىباف تايد عباس لدنقلا ىلو ىلع ا

 || نا ىغلاب هلهال لاق هلتق اودارا الف ) مسو هيلع هللاىلص ىنلادهع دعب ١
 | لعفف اثلث اهطساب و ىلجر ضباق ىناذ تلقعناذ هطوقسدعب لقعب لشفلا

 أ روهشملا وهاك ازلا ىفانال دعلاب صيصختلا ( ةرشبم ةرششع ) كلذ

 | ىنلا جاوزاو نيسملاو نسملا لثم هنا لهانمهنا ريثكىف درودقو )

 | ماللاب ىدعت ىتعو (افع) مهنع هللاىضر مهريغو مسو هيلع هللا لص
 | ىنجامم نالفل توفع ليق بنذلا ىلا ىدعتاذاذ بنذلا ىلاو ىناحلا ىلأ

 | .نيقنلا ولقعلا(لقع) ىشاوكاهنج هت زواحتو هدد ع تون كد

 ْ اهرسصتم ناك اذاوالقع ىعس اكردم ناكاذا هناالا تاذلاب دحاو نهذلاو |

 (١ انهنأ ارعاو ) انته ىعس كاوداإلل ادعغتسسم ناكاذاو انسي 0

 | لوقنف ) ةدافالاو ةدافتسالا متل اهنايب نم دالو*ةرشثعلا لوقعلا
 || ةللاقلخام لوانا هللاسر ضعبىف ىلعونا سئئولا معشلا هركذام ىلع
 ] هتاذل كارد ةدامالو مسج قال معاق صحم رون وه ىنارون رهوج ىلاعت

 ءامكحلا عيجب اذه ةصحىلع قفتادقو ) ضحم لقعوهو ىلاعت هقلاخلو |

 (| مسو هيلع هللاىلص دمت انديس لاقاك مالسلا مهيلع ءايبنالاو نيبهلآلا |
 |١ لقعيهنالوالا) تالقعتثالث هللقعلا اذهف (لقنملا ىلاعتدللاقلخلام لوا) '

 هتاذل انكمب هنوك لقعيهنا ثلاثلاو) هتاذ لقمي هنا ىناثلا و) ىلاعت هقلاخ |

 | لصحو رخآ جارسنمجارس لوصعكرخآ لقع هقلاخ لقعتنم لصخل |
 |١ لقعلاك ىناحور رهوج اضنا ىهسفن لوالاب ةبجاولا هتاذ لقعت نم |

 || ىناسج رهوج ةنكمللا هتاذ لقعتنم لصحو ) هنود. سئرلاىف هناالا |

 || سفنلا كلت تقلعتق عرشلا لها ناسلب شرعلاوهو ,ظعالا كلفلاوه |
 أ كرح أك ىصق الا كلفلل ةكرحلا ديلكلا سفنلا ىه سفنلا كلتف كلذ |[

 |١ ةيكلفلا ةيلكلا سفنلا ةلرحن اهب ةيقوش ةكزللا كلتو انهدج انحور

 1 لوالا لقعلا راصف)) لوالا قولخلاوهو لوالا لقتل لقعلا ىلااةشع ا
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 5 ننال

 ورجال كف ةقلابلا اودازأ اذا مهنافمويلا مويو ليلا ليل ليبق نم
 : ةقيقح عمج سيلو فقولأ لع ء (تاف رع ) اهب نودك ايو ةفص هظفل نم |

 | ةفرعملان ءءاضالا ىف ةغلابلل هناف هانعم ةدزلاب هف ورح تديز املسسق نم وه لب

 | ماللاو فلالا هلخدبالو نونم ريغ ( ةفرع ) ريسافتلا ىف هه وجو رك ذاك
 ْ نونثتلا هلاخ ديف“ ء ريغ هنافاهن وت كسو ملا مضب ةعجج فالح لع هناف

 ىنغاةيلعلا هش رعت نال علا ىلع ماللا لخدي امجاو ىرهو للا لاق 1

 : 0 ضوع هللا مسأ ىف ماللاو ع ونم فرعملا فيرعتو اسفي رعت نع
 | اهريغوسابعلا و نيسملا و نسا لماما و) ضعبلا نعركتم هلصا وف 0

 ْ هنوكل نييزتلاو نيسحملل هيلع ماللا لوخد زوحيف ةيفصولا ىنعم هيف امم

 هم زلنونلاو واولاب عججو ىنئاذازعلا اولاق من) ورمعو د2 نخ

 ناديزايروح فالح ىدانم نت 58 0 زلاو ناديزؤلالثم فيرعتلا 3

 هدأت لجرلااب لاشي نا عنتما اذل و)اهيكع >ىناهن وكلاهماقه موش هيفايناف

 انامل ةروسقفى وغبلالاق( ليزازع ) نيفب رعتلا نيب عجبا ل

 ليقف هتروصو هعساريغ ىصعالف ثراحلا ةيبرعلابو ةيئاي رسلاب ليزازع
 هلوق(لئاقنمزع )ىملاعت هللاب ذايعلا سأي ىا ةج-رلا نم سلبا هنال سيلبا
 ىذلا هللا بلغ ىا لئاقنم هللازع ىازعهلوقىف ىذلا ريمكلل ناب لئاقنم |

 ىعملافلعاف زيبقلانالةيلئاةزع حهلصاوىلواوهو ةيلئاقلا ههج نم زعىا

 هدعب لعفلا عوق و برقىلبعةل الدلاهنم ضرغلان ال ىضاملا ريغهنم نون

 + هيف تيسما ىذلا تركلا ىسع# هل ود رفم مسأ ىدع دعب ءاح اممو |

 !ٍ نيو ريم ةلجل او هريصخ ةعاقر و 3 جرف * بيرف هءارو نوكي ْ

 « اهجاو )

 ىضلا هيلع رذعتإ ّظ ا تأ تاَحفي رستلا قت دو ( 01 يملال و

 مين عا ءان ا لا( ءابر عاب 2 ص لمحضتالا عرشلا بجو ا

| 

ٌْ
 

0 

 ظ ا
 ١ ةدئا نم نال والان اهحوهيف مهتطعل لاق ( نيلئاقلا عيج-ىلعلئاقلا وه

 (| زييمت لئاقو ةّئاز نمزا ىناثلاو ) الئاقزع ىازع لعافنم لاح لئاق و

 | ناكىا رهشب ملو رهثزع ىنعع( لجوزء)ةبسنلا ىلعءاهبالا عفريوهف
 | اان خالا قلخ لح نعم و هداه قوفره الا وق هنال اًنوهقمال أوهات
 | دماج لعف ىسع ) ردقلا ,ظعو ةلالا ىف ىهانتوا اهيلع اهب لدتسملا ظ



 ه5 ذفشل سب
 7: تمت طيح نعل م: للك بتجنب ينج بيمروتسج + تم عا حج جي جدو ب دعوت وجدت“

 ١ كيرقس ) لاعت 1 أف هرسس سدق كل .نلا ىلع فقو ىب رغملانا | ْ

 ظ هلوقنع هلأ مث لمعلا هن ئدنتالف ةوالتلا كاؤرقنس لابقف ( ىشتالف

 تنا ةماتجرخ لاقف هلأ اوكرت لاقف ( هيفام اوسردو ) لاحت

 ( ىداو * ةل#هلا نيعلا لصف * كيلا اهرما ضوفتال اهنا رهظ نيب

 كلانا ءان ناف ةدارالا ىلا بوسنم ىدارالاك ةداعلاىلا بوم قداعلا

 2 ماللا سيكي ملاعلا ( ملاو ) ئيدلا لكا ميشا ر < ذ ةسنلال# قدك

 اًيش معلا لهال ىصواول اذهلو اعرش ريسفتلاو ثيداحاو هقفلا لها

 معلا لها ىلع فقوولو ) ةمكحلا (تمو مالكلا لها هيف لخدنأل
 اذك ةمكحلاو مالكلا لوامال علا بتك فقوولو ) هيف نالخد.ال

 سسربللا توا نذل تدلل عب نكس هحب رعلااعو ( ىوغبلا ريسفتىف

 كلذ. حرصاكام-ف رمثع ىنثا ىلا مسقن وهو هيلع فوقوم ةرواحناو

 قافتشالاو ف رسفلاو ةغللا ” طولا زلا ةمالعلا ظ
 تارضصاخاو ءاشن الا لعو رعشلا ض رقو ةيفاقلاو ناببلاو ىو وغلاو

 ( نادابع ) ةغالبلا ىلع اليذ لعج عيدبلاو تارضاحلانم خيراوتلاو

 ةلجد اتبعُش اهب طاحا ةرب زج ةدحوملا ءابلا دددشتو ةلمهلا نيعلا مفي |

 هدح ىلا مالكلا لص واذا برضي ةيرق نادابع ءارو سيل لثملا فو ظ

 ريسكتاما ةلدابعلا ( ةلدابع ) كلذبهت ةدايرلا نكمل ثم 0١
 دبعلا عججاماو لد ز دن زىفو لدبع دبعىف لوقت نم برعلانمنآل لدبع
 دوءسم نبا ,هو لثم ةلدابعلا هقفو ديلقالا ىف اذك ةأرملا ءايشل ك اوي و

 ىربع) مهنع هللاىض ر.صاعلا نباو رع نباو ريب زلا ناو سابع نباو
 دوهتلا هغل كاب رسلا و :ىراضتلا ةغل ضكلا قادغلاو 0 (نارع

 هت رذو مالسلا هيلع ليععتأ دع سلا اها ةغل ىنانويلاو |

 دسملانم باصعالا ىف ةيئاثلا ةدقعلا ىهو ةرجعلا عج ريعلا ( رح رحم ) ظ

 ثويعلا نع اهب. ىبكي ةدصاخت نطبلاىف نوكي رجلا ناالا.رسغلالثم رحتلاو |
 نيييضت ,ذعلا( رذع ) كالم نال قراشملا حرش ىف اذك ةنطابلاو ا

 اذك لجالتلعفوالعفا لوشن ناب هن ونذه وععامناسنالا ىركنوكسلاو

 اذك نيكف الن: ردتع ةحون لوف هيون تلاثلا انهو دوغاالو تلفرا



 3 ست 7

 'ةيلاظلا ون د ةيم الظلا ىقن نم مزاب كلل نك ةفلاتم ةغيص مازلظلا نا

 ىلاعت هتاذ نع اظلا غلبا ن وكيل ملاظب سيل لوب نا مزليال اذه ىلعف

 ىلاعتلاق مكربخلا ةركلال دبعلا ةزركل اهب 'ىةغلابملا ةغيصانلق)

 لعفلا ةركراتعابأل نيلعافلاةرثك رامتعاب ةغلابملاف (اذحا كبر رظيالو)

 تذعملا نمةياَتْللا قبسريغنم لدعلا ريثكو ردقلا ليلا نم باذعلا ناو

 مسا هيلع قلطيف ثلذك هاش سيل نم ٍلظ نم مهنا شخ انوكي نا مزاي

 ةغيص نا هلصاحو ) هرركت رانتعابالهنملعفلاةدايزراتءايمالظلا

 ريظلا لصاف هتغيتص ةدايز راتعابن وكتّةران ولعفلا ةدايزلن وكت ةراثةغلابملا

 ةدانز را تعابهدسسعنم دج وب إظ فلا نم مظعا ناكل ىلاعت هنم دح وول

 هلوقىف ىنغ رهظ اذكو ( بلقلا رهظ ) مامالا مالك ىهتنا حبلا فصو
 رهظلا ظفل بيغلا رهظ اذكو ( نع رهظ نعالا ةقدصال) مالسلا هيلع

 لاملاو تبقلا و تلقلاناكدانتسالاو راهظتسالا ىلع ةلالدلل 6-0 اهلكف

 رسكلاو رهظلا ىلا بوم ( ايرهظ ) رهظتسيو هيلع دنتسي رهظ
 رهدلاىلاو ةزملا رسكب ىدمانسما ىلا ةبسنلا مهل وقك بصنلا رييغتل

 لا ' مهنا رهظ ) دوهو ةروسىف ريسافتلا اناا مكب ىرهد

 لديل رهظلا ظفل ماصسقاو مهلا رهظا نيبو هموق رهظأ نيب«نالف ماق

 ناكف رهاظ عم نعمو افنا ا مملعدانس الاو معراهظتسالا ىلع
 ةماقالا ىف لمعتسا )هاصا اذه4ارورخا وهمادقهنم ارهظناةدنثتلا ىنعم

 ةشتلادعب نونلاو فلالاةدانز اماو) هنو ددواراهظتسابىا اقلطم موقلا نيب

 رابخالاة ضرو بحاض هركذ سفنلا ىلا ةبسنلا ىف ىناسفن لاس اكديك أتلف

 نونلا رسكي رهينا رهظ نيوه نول وّقب صوغلا ةردى ىريرحلا لاق )
 لاَ نا متاح ونا زاحاو :ن ونلا مفي 1 رهظ نيب لاقي نا باوصلاو

 سنو هن ةلحىف نو ىنارعا ىلا لاق لاق ءارفلا ىكحو ) مم رهظ نيب

 هللا ناحساي ىللاقف ةفوكلا تلقف ) كنكسم نيا ةرضبلاب بيبح نبا

59 
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 ا 5 دا

 تدفجسا لاق )ة 3 رصبيلاب ةغللا تلطتتناو مكيارهظ نيبدسا ون. هذه

 ةلمقلا ىلا :راشا هنال ' ءالؤهله لو هدذهلاق 2 ادحا نيتداف همالك نم

 واع 5 ب هلهملو نونلا مت 0 1 ريل 0
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 + ةمجعلا ءاطلا لصف ) نيعلا قو ءافلامضب لعف ىلع هعمخ ل ءذاثن ؤم ْ
 دحاو *يلاولظلاناىلا نسانلا ضعب بهذ ىريرحلا لاق ) "ىو لبظ 1

 يتملا ءابيععو: جلا اهنلا لوا نع نويكي لطلان تل 0

 ىمسامتاو ىفلاوزلالبقناكال لاس الو لاوزلادعبالا نوكيال لاو ) ٠ْ

 قرسشملا بن اج ىلا ب رغملا بناح نم عجرىاأ بناحمىلا بناح نمءاف لظلا 0ك ظ

 لظلانم قتشاو ( هللا سما ىلا ؛ىنت ىتح ) ىلاعت هللالاةعوجرلا*“ؤلاو '

 هوك لع جبن هنال لال ليلا ناو عك نوما نم وكم يول هال ظ

 هيلع قلطت الام ىلعو سعألانم هزيسيام ىلع عقب للا مسا ناكف

 هريس ىا ( هضرا ىف هللا لظ ناطلسلا ) ( مالسلا هيلع لوب دارملاو ١

 ا

١ 0 
1 

 ظ
 ظ
 ظ

 هللادفو حاس لاو ديلا تيب ةبعكلا ها وقكح ىلانعت هيلا ميظع لك ا

 ٠ هجولاداوسهيدارملا ليقف ) رجح نم لظ كهجو امتاكزجارلا لوقاماو |
 ْ ) لالظتسالا عاونا مهضعب لصف دقو ) ةحاقولا نعهءىنك لب ليقو .

 ( مالظ ) رطملانم .نكتسا دربلانم.ىرذتلاو رللانم لظتسسا لاقف

 ١ درو مل (ديبعامالظب كبرامو) ىلاعت هلوق نعد غللا لها ضعب لكس
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 رفظلا ةقوفك « روك ذموك ذملا فشلا ىذبيع و روم رولا
 صاوغلاةردفاذك روهشمنيعلاداوس ف اهلثمو*اهت راقح نم

 "ىلا له نزو لع نكاملج نال( ركنا يدجالافتا) لح 1

 ١ فيضت نا برغلا ةدامنمو هدالب ىلع لدسنملا هدابع ىلع غباسلا

 1 ريسيلا اظلا نعمزنم هناححم وهو ريثكتلا غيص ىذلا لاعف نزو ىلع

 ,, هنع هلام لجدقو هنعدروول لظلانم ليلقلا لقانا اهنع باحاف )

 ؛ ةلز لاش اماذهو هث نع ههزنتو هلعف نع هانغتسال اريثك ناكل

 | لهاجلا ف بيعلا«هلوةقرعاشلا بورا راشاىئعملا اذه ىلاو ةريبكملاعلا

 ا 3 تل يسجل سن

 اتا

 هه تالس دعم حسد هج كدت تن ا

 202غ

 نهي ا 2 سس ل با لل اسلم

 !. مترا 3254م

 زاروعج هع مأ 3 هب /ره راع ب نت

 هد

 ا ىلاعت هلو هنع هجولا اذه دروا امدعب هريسفتىف مامالا لاقو)

 1 مهشليقو لافت الاةروس طساوا ىف (.ديبعال مالظب سيل هللا ناو )

 دقلا ل عطلسم قئلاذا ىلاعتةنم لاما لظاازاوج ةرابعلارهاظنم ١

 : ديقلا ىلعالوؤنلاىلعطلسم ةغلابملا ناب .هنعبيجانكل ةيمالظلاوهىذلا

 | ليقناف.) .نيققحلا نمريثك هراتخاماذ هو .) تاوذكيانا اهدا وقف



 أ 0/4
 دمج نريد هجن و

 ا وكلا ناطيسشلا لع تقلطا 9 نول احا نال نيعلا لع ماللا |
 ١ | انايغط ناطيشلانيعناكو ردصملاب ةيعشلا ةهج نم تاغلابم ابفو اردصم

 ا داراام ىلع ربلا غيلبلا توريملا ناف ةغلابم ءانب ءانبلانا ةهجنمو

 ْ ضصاصتخاللهناذرلقلا ةهجنمو طوسسملا م علا كاملا توكملاو)

 ١ توغاطلا ليقو) عيا انهه اهيدارملاو ناطبشلا رغ لع قلاطيالذا

 ظ لرلسلا فن نير كو ناطفلاو نفاكلا لبقو هللا نود نم دوبعم لك
 أ (توغاطلا|وبنتجاو)ىلاعتهل وة دنع مولعل ار !نم 000000

 ١ تولاجوتولاط لثمىرعب سيلو ىمجتا توغاطلاليقو لكلا لئاواف
 ا | ىئاوكلافاكتنؤي ورك ديو ىعزلاىف مولعلاركنم تورامو توراهو
 كلوقك اهل وام انلصو ناذ لعفلا اهلينازوحال (لقولاط) ىعزلا ىف

 | لعفال ةفاكليقو لعاف ردصملاو ةيردص» اميفاف كترجالقو كترزاملاط |

 ىطويسلا هلاق اذك لصفلا زوجي و ةلصتم بتي اذهلو لعافلا بلطنع ١

 | امههبش ليلدي ةلَض اميفامنال ةلوضومبتكتنا رانتخالا ىريرللالاقو) |
 أ لامي ( ارط ) امب امهلاصتا دعبالا امكدحا ىلي نكي مل لعفلانا ىف امرب |
 ١ ىاهدرطلاهب ( درط ) لالا ىلع هباصتتاو اعيجبىا ارط موقلا ىنءاج |
 | لامالو بارششلانع بابذلا تدرط لاقباكهفكىف ةلابوا هديب هدعبا |

 '0 ارح دج ا رج ان رجا نظل لانا ذانملا قال هدرطا لب ناطلشلا هدرا!
 ١ اهدرطب سائر هلها نالف درطا لاَ ؟ هدرطا هلثمىف نولوقتبرعلاو |
 | ١ ةدرطلا نهارا مث و ةهعلا نيغلا نوكسو ةلمهملا ءاطلا مضب ( ءارغط) ا

 ١ هباقلاوكلملاتوعننم ظيلغلا قلاب نوسلاى وفتاتكلا ل عاف, تتكت ىلا |

 أ لوطلا ( لوط ) ايدىف الصفم قبسدق ( ىبوط ) ةيمحعا ةظفل وهو ١
 ١ لضفو ةدايزءالوطىلع نالفل لاقي لضفلا واولا نوكسو ءاطلا 3 ْ

 | ليوطناكاذاهنال رصقلا فالخوه ىذلا لوطلانم ةملكلا هذه لصاو |[

 ظ ىنثلا ىعسو ناصقنو روصق هيفف اريصق ناكاذا هناك ةدايز و لاك هيفف ْ
 || اضيالانت لوطلاب هناك رقفلا دنع لانالام تادارملا لاش هنال الوط |

 ٠ لوطلا ةدحاو ىلوطلا ("ىلوط ) مامالا ريسغتىف اذكر صقلاب لاسالام ل
 ْ ركلاو رغصلا ةدحاو ىربكلاو ىرغصلاكو اولا حتقو ءاطلا مضب ١
 10 ول ا صوب ب يدي دج يحس جو جم ص هج تم دع سس أ تم

 2 ( لف )

١ 
ْ 
 ظ
 ظ
 ظ



 4 ل 2- 1

 تأ 0 تدنو 0 ا !اثلاو ريتك 3 ل .ةكئاللا ا ا

 د ءاكيلا لوم نبك اب 6 ارعملا ةانركاو 0 هيلع 0 هللا لص |

 ليجعل لمقر هييدالل عومدراملان وكلعلو دكت الما لا ةبحنلا كنمضلا

 دن ادام كك ا ع سب

 ا

 ىلاعت هلودق ام” ةعاج نوكو دادضالا 00 دضلا (دض ( مها ظ

 مهناف ) ىلاعت هلوق ىف ام ودعلا ظفل اذك و ( ادض ميلع نونرتياو )ا

 هلوقمزاللا بزولل )| (بز 00 ةيرعق) لءادعأ أ ) نيملاعلا برالا نإ ودع ظ

 ع

 ْ نم محصفأ وه وفلكت ريغ ”ىقلا هوزلىف لثم لع لمتتسم كرال رتل

 ةيايصسملا نوتكل او مدع رش ال ريخلا نويل و ةغبانلا لاق مزاللا

 عدفضلا ) حدفض) دنميلا ديسال انيش نبال ةديصقلا حرش ىف اذك + تزال

 لادلا محب هن ولون سان و ةعدفض ىنالاو عدافضلا دحا ورصنملا نزو |

 معا و) دودرموا ليلق مه ردك عدفض سوماقلاىف لاق ليلخلا هركنأو ا

 ا

 ايجي 1+ + دعنا جن هتدل”تذ+ 0 نتما 1 تؤ ع" 12 ةادشات 173017

 اهنا ني سين سس ل ل دل

 ١ اقلطم نآسللا لها ضعب هزوج مسق ( ماسقا ظافلالا نم هنع بنتحي اما | دليماما لع سماع
 | ةزانللا اذكو ) ليبقلا اذهنم مهنا عدفضلاو لاوحألا نم لاح ىفوا ظ

 دكار

 , هزوجمسقو) ةمحملا ءاخلانوكسي ةمضلاو ماللا حت ةقلطلاو يللا محنب ني دوبومعد تعامل

 ىذالا ىنعم ءاذبالاك هلامعتسا فينصتلا لها نيب عاش نكل و ىهنم دحا |

 هلةربخال نهالا هلمعتساال ودحا هزوحجيمل مسقو) رافك الا نعم ريفكتلاو

 نعماو اظفل نام زلاك هنادملاب تانو الك و ىأي قاوو الا ماس لا را
 ١ مضي ةحرلاكو ر بلا نعم ةركابلاكو ضخم عارتخا ابق 2

 | ءايلا ناكساب ناويملاو ميلا محفب ةبحلاكو للعف بابنم مهفلاب هناف ملا

 كالذ ريغ و ءايللا نم شوهدملا ريصماوهو تنكك لجح هاف ل 8

 لهاملا طلغ ىلع هببنتلاب ةامسم كلذىف ةلاسر لامكلا نءالو) طظافنالا نم
 اذكو ةقاطلاو ةعاطلا ( دعاط ) * ةلمهللا ءاطلا لصف « بلطتلف هيبنلاو

 ةراغالا و ةقاطالا ودعاطالا ليقلا رداضم تناكولا مال رداضمال ءاعسإ ةراغلا

 باضصاو دارا نم ةطاحالاو ةباصالاو ةدارالاك راغا و قاطا و. عاطا نم

 داحو ةغايصو متاملل !غاص ةطايخ بوثلا طاخ مهلو5 فالح طاحا :

 ( توغاط ) اهلاعفا امضتق امم رداصملا هذه ناف ةدايح بارا ن

 _ ميدقت اهبلقأ تملا اك وكلما و توربماك نايغطلا نم تاولعف 0
 0 ب جز تس صم ا ممل

 انيس 1 ست هخو هيض ليل 71

 دل لطم ت امس 1 دل يا تمس تاداوت ل اس نا اقيمت تسب ايش لم تدب

 0 ا يي شل



 - نقرا رسل

 1 ادكلا ىفاو لجحلا ءداراو هالفلا نمو لاك ارك كرم (تاولصو عبو

 لوخدلاىف قاما ) ىراصنتلل ىهو هع مج عيبلاو دوال ىهو ْ

 هتبقلا ناف ) املصي هتلعجو اران هتلخدا ىا اران لخولا تيلص لاَ ظ

 لاب نييلتلا ثلاثلاو ) ٍفلالاب هديلصا تلق هقارحا ديرتكن اكءاقلا اهف

 ىوشلا عبارلاو ) اهتنيل ىا اهتيلصو اهموقو اهنيل رانلاب اصعلا ىلص

 ْ 0 وةتوشئ ر باب نم هريغاو ملا تيلص لاشي |

 هللا بص اما وق ىعف ءامدلا ىجعم را كل ا ةالصلا نا اعاو ( ةباوشم ىأ ظ

 0010 هكر ديلا لزا قاعد ىلع لصتاو مالسلا هيلع د لع"
 ١ دهن قع ةالصلاو انلوق ىئعمو ) دم ىلع هتحر لزتي نا هللالئسنو ا

 | ىلاعت لفى 6 هننتكللا ىهو ) روهشم ريغ اهنم ةضراو) نيموملازم |[

1 

 ا
1 
 نلعف نال كلذو) هيلع سدو لرهغ ىلع ىلاعت هللا نم ةلزان 01

 ىلاعت هلوق ريسفتىف فاتشنكلا بحاص لاق ) ةعانص ىعس هدف رطلاك

 ن5 ل6 لكد و اعناض ىعسنال لماع لك( نوعنصياوناكامسشبل و ) ٠

 داملا ا 0 هيلا بسط و 0 هبق نكشي ىت 2

 1 لالدتسالاورظنلا درحمب وا ةعانضلا 6 تصخ ام رف 1 لمع! ىلع

 ١ ةكلم اولاق اذلو) لمءلابامقلعت ةعانصلل ةلجبابو لمعلا وه هيف لصالا

 101 تاجا وسوم لاجايعتسا | ىلع ناسنالا ام ردتع ةيناسفن

 همالك ىبتأ اعف نكح ام تسحب ةريصبلا نع ارداص ضاغالا نم:
 | صاوخنم كمضلا) كمض + ل قمل هاطسلاب كك أ لاتمت هللا بد

 ١ اضيا نوكب و نوكك<2 ةكئالملا ليقام اماو هلحمىف تفرع اك ناننالا

 | والا نا رطلاو قربلاو دعرلا ىف ميضعب لاق ثالذ نوعنم ءامكحملاو

 2 ©( تاقعص )

 نيم لو 1 ناو تباسي و0 ل 0ص لوتمل دمع ادجودم دهم ١ 6 مو عا ب عوج جه فه جمد حجت ها دي يدعم( حج نع" اع يو هس دج روم 2 هج تهل روج همس مص لمعمل هج مهن حسو سس عجم هدم دع

 هه < ٠

 , ةدهاوش اهلعابنم اهل حوبس * هلوةىفك ليوأتلا نم دءالف ةرضملا ىئعم

 : سبكلاب ةعانصلا ( ةعاتص ) مهفاذ اهتباحن ىلع ةلاد تامالع هانعم ناف

 ١ عئاصلا ةفرح ةعانضلا ىطويسلا لاق.) لمعلا ىلع نرقلا نم لصاحلا معلا

 ا راص ىّتح هريغ واايل ا نك اوس لجرلا هسرام ع لكو هعنصلا هلعو

 / دوصقللا نوكي املوا نكمتو هبحاص هيف بردتامل ةعانصلا لا دقو )



 ظ تارا نال لوثل ا مجب ىلا ةمعملا نيشلاب ىو لا رذ 3 0 ةلمهلا ١
 | ءامدلا ةيعلانيقلاب هانعم لبق و ىعرملاف :تعتجا اذا لبالا تعتل لوم

 أ ةرد نم هلك برعلا مالكىف رئاظن اذهل و فارطالا مسا ىهو هتماوشل

 بيكزللاب (ءاسم حايص + ةلميلا داصلال صف *صاواللا ماهواىف صاوغلا ٠

 ١ ءاسملاو حابصلا ف انيثأي هنا بيكرتلاب ءاسم حابصاندتأب ديز ىنعف ةفاضالابو |
 نايمالا كرو هفطاعلا واولا تككسق هايم وابا انه أيوه للا (|

 ١ رسشع دحانم بكرملا ددعلاف لعفاك تاكرلا فخا هنال مف | ىلعاتينيو |

 | حابصلاوف انني هنا ةقاضالاب ءاسم حابصانيتأي ديز ىنعمورسشع ةعستولا
 تقل ام لو ) قوبع وي ( 0 0 ق مالكلا د , دع ذأ هدح و |

 .انيشا ءاينأ ترصقاو ديرألا تال اعلا دقفتن ظافلا نان ترعلا
 بام

2 

 اقويغ ةيشعلا برشو احويص ةادغلا برش تيما تقو نود تقو ىلع ا

 هي رشا ركشلا فرقو ةبخ ليلا لوا تيك والك راها فضراس ظ

 اديلودل و اذاو) انينجى ع! ج-ولاىف ناسنالا لبق (ىبصإ ىرير!!لاقاذك ا

 اقهارغ هدعبو ايبص هدعنو) الفط ىعس؛ ليلق نامز هيله ىضم اذاو ١

 هنممث : )نيثالث :و عب را ىلا اباش هنم-مث 3 رت عسل غلب ناىلا امالغ هدعبو 1ْ

 ىذلاوه لبتكلا ) ريعلارخاىلا اكش هنم مث ) نيسهن و ىدحا ىلا الهك
 طقس نيح ىصلا لفطلا ) فركلاو عيادبلا فوز ضايس هرعشىف رهظ ا

 | نانسا ) زونكلا فشكو زومولا لحيف لاقو ) تحي نا ىلا نطبلانم

 2-22 7 تت تب بتسنتنسلا

 ا
0 

 ا عبراىلا ةوايصل امث) ةنسهعبس ىلا ةلوفطلاروط ) ّ 0 كرس ا

 ةلوهكلا مث (ةخوضتلا مت 0 ةهنسنيت الثو نسا ىلا 4 هيأ م( ةهنس سدع

 ا

 تك يل ا

 | درفممسا داصلا محب ىر هولا حامج (حاجح) رم 0 مرجلامث)

 | ىراملاو مهفلاب حاحص و 2 وهف هللا هححم لاقي 1 عع

 ْ ةيسنلاب ه 0 . ضعي و مج عجج هنا ىلع دمار ىو ةنسلا ىلع

 هفنصم نعةياور تن هنا لاعب نا د1 هل كتللس ل و تابوا اذه ةيعمل ىلإ

 | ةالصلا ( ةالص ) ىلج نسح ىلوملا هدانا اذك محفلاب حاصتلا ىعم هنا
 ةمولعللا ناكرالا ىكهو (ةضيفتسمو ةعياش اهنم ةعبرا) : هام ” ناعم 0 ٠

 ءامدلاو ) ةكشلملا ٠ نم كشلملا نم رافغتسالاو ( هللا ن 2 ةجرلاو) دض وصلا لاعفالاو

 17 24 7 يتلا يه 16 271909992711335 مت 7:13 7 اب عيركر” 7 7:4: ت5 7< 1/7 7
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 | 1 رزاناق دف رثعا داثلاو ) هقالخ نانيقلاو دوجولا ةلقادف نيتعا
 ١ اريثكو ابلاغ نولمعتسي هنازعا ماشهنبا لاق ) سايقلا فالخو هتزثكو
 ' لكل وءامالا كا تلاعلاو ( فلختال دزطلا» ) اًدرظمو الئلقوارذانو
 أ دالب ةزيهلاب ( مآشلا ) ليلقلانم لقا ردانلاو ) هنود ريثكلاو ( فلي
 | اهلإ اومأشت ناعنك ىتب نم اموق نال كلذ, تيمسو ةلبقلا ةَمأشم نم

 1 اهضرا نالوا ةينايرسلاب نيشلاب هناذف حونني ماشب يعموا اورشابت ىا
 ْ - اي اكنلا ف اذك يدي دعو ربهال اذه لعو ةويمرج و ضم تامانم

 3 اللا رح انكو 0000 ففشق رشا هلضا ليضفت مسأ ( رلث )

 ْ 0 ور هتأرقف وا 0 مهلثم

 | لاهعتسا بكامل هنال كلذو ) اهلعدحا هقباطي ملو ( ليضفتلا 0

 | هتلقل بحتلا لمف ىف. ففخت الف ) فلال الا فذح امه ففخ رش ؤريخ

 نكل ) صاوغلا ةدرف ىريرحلالاق اذك أزعرشاامو اديز ريخااموحن )

 زوقلا موب ةلزنم هللا دنع سانلا رشانم نا ) قراشملا ثيدح ىف درو
 اهلا لصيىا ( اهرس رشن. مث هيلا ىضفتو هتأرما ىلا ىضش لجرلا

 عمج الو ىثشرال ليضفتلا ىنعم هيفرش ىرب را لاق ) اهرس ى شفي مئاوانتقسا

 ضايع ىضاقلا لاقو ريخاذكو ) ةيدر ةغلىفالا لاس الو ) ثنؤيالو

 هتءادر مدعىلع لدن ىه ) فلالاب تعقو ةياورلا ) بيرقلا حفلا ىف اي

 ةيدنهلا ةبعللا مب رطشلا ( مير طش ) كلم نال قراثملا حرشىف اذك )

 دا ف ملا تهدم مند نك نإ ساتيفلاو ظلع نيشلا مق ةفورغملا

 ةغصو انزو مغلف هرئاظن نم لمعتساام ىلا در ىمحتلأ مس الا بععاذا

 للعف نزولا اذه ىف مهنع لوقنملا امئاو ءافلا حب للعف رم الكف 0

 ممطلاوهو لحدرج نزوب قليل جت رطشلا نم نيشلا رسمك بجو اذهلف
 | هقاقتشا زاوحن ةمحمملا نيشلاب لاس نا جي رطشلاق زوجدقو لدالا ن

 سلا نع قسأ ن كيا نا و ةلمهلا نيلاب لاش ناو ة 25

 :نيسلاب ةَزاَشآ تيععالاو تييشللاب سطاعال ءامدلا ةيعست هلثمو ةبعالملا دنع

 6 ةلملا )



 يطا د نو و ةثالثلا سيئازلالاق ه هاك فيلا ىلا
 ماسقا ةثالث اهلعجو ةثالثلا هدال وانيب هكلام مسق دق ناك ناخ ر,كنجنا

 مهتثك عم مويلا ىلا مهنيباعف تيقبف اهنع اوج رحت مل اياصوب مهاص واو

 اهمرىتلا ةثلثلا سارتلاى ك اسدس نواوش اوراصف صق ممايدا 0

 "ىلا نوكو ةسايس اولاقف بدتزلا ريبغت اهونرعف كلذ لقنف ناخ زيكتج

 ةوطلصلا ةيام رديف ظحولال نكل ايعرش اسما هنوك ىفانبال ةسايسلا لبق نم
 للامالا ءابعلا نم ىلاوملا ضعب هدافا اذك ةسايسلاب هتعاوربع ةكلملارتيدتو

 اهلبقام راسكتال ءاب واولا تبلق ىوسىس لصاو نايوتسم ىا ( نايس )

 حافتلا ةيسرافلاب هانعمو 0 هب بقل نامعن ورع رشبلا وا وضخ ) هبوئنس ( 1

 هقبسي مل اياتك فنصو ) ةرصبلاب ًاشنو ءاضسسلا نم سرافلا.لهأ ناكو )

 نامعن. ورعوهو مهضعب لاقو ) ىبطلا لاق اذك هدعب هقلالو هلبفدحا ا
0 

1 

0 0 7 

” : 

 ت24 ل1 للواء 516 8س 1

 7 تناك
 سساو باواالا مسقو باتكلا فنص هوبيسي بقلملا ىمرافلا ربتقنبا

 ةغللا ذخاو ليلخلا نع وحلا ذخا ىلوملاناكو عورفلا عرفو لوصالا

 ىذلا عماجلا هل هن وبيس باتك لصا نا لاش شفخالا باطملا ىنا نع

 هيلع ىثشثح و هطسبف ىوحتلا قتلا رعنب ىسيع ورعوتا هفنض

 باتكلاب روهشملا وهو هيلا بسن هلك املو ) هريغو ليلخلا مالك نم

 جرذف هيوبيس ىلع بلغف ىصربلا دلاخن. ىبحي سلجمىف ىناسكلارظان )
 باصصأ نمو 0 هنم ةيصوت هباتك عم نفدو كانهتامو انرطضم سرافىلا

 يح 01017404-70000006350 9 لب 0176 4ك هن هطع 21 طبق 1118 51

 ةزنين ني ل عش يل لل ب ل و م ع

 هريغذأ هءاتك ىور وهو 2 5ك ١ناك شفخالا ن نسحلا وا هوو

 تاتكلا او>رخاو 4 ةودنس ةثرول اراند نيثالثلدو هماع هيلع ًاردنمل

 ءاضنبلاب ا و نيذامت ا ديشولا مايا ىف هتومو ) هيلا ا |وعقدف هرق نم.

 مهما نيشلا لصف ) هكاوقلا فيظن نم حافتلا نال هتفاطال وا حافتلا مث

 ردانلاو ) اريثك ناكناو سايقلا فالخ ىلع ناك ىدلاوه ذاشلا ١ ذاش +

 102ج دعا 17 رجلا 1 © طاف نا 10 تلا 170578077727417 تك 1 ن7 ىذلا وه ا ىضلاو ) نسا هلا لع ناكناو هد وجو لق لا وه

1 4 !| 

 إ ء”رداتلان ال ) ه> و نم نمودو موعردانلاوذا و داشلا نو )مالك هتوف 1

 | هاتنجو لاخلا ةياغىف ناك حافتلا ةحار هبوبيس ىنعمو ) زاريش ىرقنم
 ١ داتعي ايمحعا ىتف ناكهنالوا هتاكذل كلذ. بقل ليقو ناتحافتام اك



 ك0 وملاك
 "اددلا ىواستلا قو لات لا دحر دومسلاو | ىنملا كولا بهذ

 معضعب لاقو ءاهلا عابشاو كيرحصلاب لوقب نا ىقبنيف بصسملا وهف
 نيدلاجارسلاقاك وهل والو ءاملا ىفةك رطل انيبسالو مزهابءابلا لوب

 ( هدج نادللا عمم ) ىلاعتهلوقو< ىف اعلا فالحب وةيفاكلا حرش ىف ىدنهملا

 ايونم هفذح زون الف هنع نغتسم نوكيف لوصوملا ريغىاّسام ريمضلان اف
 ناش وهام ىلع هدج-ناهللاعع”هلوق ادصق ( هدج-نمل هللاععس ) لاقاذاف

 هنغ نغتسملا ريغ ريعتلا فذح م وزال راح ريغاذه ناك ةنسلا عابتالا دصقب نم
 ءاح اي ةالصلا دسفن نا ىغبتيف نأرقلا ظافلا هبشي امم نوكي الف ادارم

 ءاهلا ريغب دج نللأرقول مالسالا دعى و ) ىهتا- دنا ورلا ضعبف
 ) نسوس 0 ىرامتلا هاربل ىنادنكلا حرشى اذكه 0

 اهعض نيثدحلا ضعب نااك مهوو نع هيف نيا مْ مووشل | عون

 رجلا كفك مل « هل ءادهان للا بتكو هيلا ىدها نيح هعمأنم ريطتف

 ءوسلاناربخت + اهعسأ قاب وءوس اهل وا + ةنسوس ىل لاب ال ٌقافت * ىلت يدها
 . نور لاقي كلذكو نيسلا محأ#ب نسوس هيف لاقينا باوصلاو ) ةنسقيب

 7 نروخن و ره وج وح ءافلا حفب لعوف نّرو ىلع ءاجام |قوليل ءارلا حفب

  رذوجالا مضلاب لعوف برعلا ةلثماىف ععسامذا بلوثو بلعتو رثو كو

 ردصملا نيسلا مح هب هولا ( ءوس ) ضاوغلا ةردنم هلك يضعب لوقىف

 قرط ىلع ءوس 3 لاعب ءالبلاو هوركملا و باذعلا ىنعمي مسالا مضلابو

 قيرط ىلع ءوس لجر لاش مث لدع لجر لاقي اك ةغلابلل ردصملاب فيصوتلا
 ١ قدص لجر لاش اك اب هفاصتا ىف ةغلابلل هتفص ىلا فوصوملا ةفاضا

 ةضف ماوه هنالانيسالو هنم عوبطم هناك ىتح قدصلاب هفيصوتىف ةغلابلل

 كالملانال كلذب اوعم ةيعرلا ةقوسلا ( ةقوس ) ةبوتلا ةروسىف هداز ميت

 ةقوس لجر لاقيف هيف عجلاو دتاولا ظفل ىوتسنو هتدارا ىلا مقوس

 نويقوسلا ,هقوسلا لهاناةقوسلا ل هال اهسا ةقوسلا سيلو ةقوس موقو

 ىريراالاق اذك ثنؤتو رك ذت برعلا مالك ىف قوسلاو ىتوس ,هدحاو
 ةظفل ىهو اسيدس برعم طبضلاو بيدأتلاو ىعرلا ةسايسلا ( ةسايس )

 ميدان ةيسرافلاب هس ناف ةيكرت رخال و معا انكم دا نملك نم ةبكمم



 - للا 0

 ا كلذ لقن اهئاشنا ىف عرش نيح ااا كاذو نم ءأمج
 ١ نارا جن اهف ليقف اهتؤر مهنم لكرس اهنلا مهب ل لقتتا 1 م ٍَ ١
 ١ مهعاضواو مهلوصا سياقمنم ةلجلاب ىهمملا ةياكحنال مسالا اذهاهمزلو ا
 0 نسا ن ىدهملا دمت مساقلاونا ى © امنا رابخالا ةضور بحاص لاق ) ١

 ا رس ةدلب ىلا ةيسن عكا 35 ىركسسعلاب ىداسهلا ىلع نبا ىركسعلا

 ا ا بسفو ركسعلا اهل ليقف هركسعب اسهيلا لقتنا مصتعملا اهانب املو ىآر نم نم |
 نينس مشع اهب ماقاو اهلا ايلع هابا خنث لولا نال انيبلا "ضلال 1

 كتعاط دعاسم ( كردعس ) اهلا هدل و ووه ٍبُننَف اهيف رك ٍْ

 لاش نا هقخلالاو داعسادعب داق ءارتكتلاو ديك أنلا نعم ىلع ءانثوهو ||
 ( فلس ) ىنام ركلاىف اذكك لابل لاقت نا هقح كبل اذكو كل اداعسأ
 قللت | دص وش وان نقلل هن كل اه ىمس مث مدقتملا ةغل فلسلا ا

 نامز ىا ىف ناكرم اًساكنيضاملا ءالعلاىا نيرخأتملاوا نيمدقتملانم

 ةطساو الب هتذم التو هللا هجر ةفشحولا انناسل ىف نومدقتملاو ناك أ

 قلطيدقو ) بهذملا ف نيدهتجلانم ,هدعب نيذلا نورخ ًاتاو)

 اينيتتاطلا عومت ىلع قلطي ان امصاو نيرخأتملا ىلع نوم دقتملا
 ةفينح ىبا نم فلسلا نم تاعقاولا نع لقنامو ) هريغو ةرصستلا ىف |

 ىناولملا ةمئالاسعتىلا ندملا ندم نم فلحخلاو ) نسما ندمت ىلا |
 ( ىراضلا َندلاَو ةلللا ظقاح ىلا ىناولخلا دمالا]شعثنم نورت انو 1|
 لذيةزه«او ةوعم مج ءاعسلا ( ءاعس ) هيلع ءازنفا هناب ىناتسهقلا لاقدقف ) |

 ناضمرلا ىثاوحىف اذك ةدياز فلادعباةرطاهعوقول ةزمهتبلقواو نم

 قيرطبو هامد نمل هللا باحا ىا ( هدج-نمل هللاععس ) اعلا حرشش ىلع |
 هللا لبق انعم ليق وةباجالا بيس عامسلان ال بيسملا ىلع ببسلا مسا قالطا |

 | ءاهلاةيديجاساوفىفو ) اهلبقىا ةنيبلا ىضاقلا عمسلاقب ايهدج-نم دج |

 | ةنانكل اهرتغو-هنئاظلسو هيلاغو همانتك قاع ةحارشالاو ادا ١

 | تكملااهنالنوكسلاب( هدم نامشاعيم)لاهثيحىناتمسقلا رات ١
 هيلا دلل ار ةتكسللال ما ىئصتسملافو ةنكاسالا نوكتال 0
 7 متت هع وع و ا ا ا وسما جوع يال ع دو حت جاو وج توبا ب يا
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 0 _عيست روسأ وا دعت ىأ 2 نم ردصم ناصهسلا نأ | ص 7

 | نومتت ويسرا نال تنم للا ىلع لوقمودو ميبسنلا لعن ا ىلع

 | انهعباقو لئالحب من نم دعبا ام ىا ءأسقملا مهتلكن م ابحت ن وكي نا

 انك كل نيشلاو داب نعيم, دلؤلا ةانحاةمدلا ىاضي اع هالعانامو

 مسالا اذه لثه نولمعتسيام اريثك ماوعلا ضعب نا ليق ) مولعلا رحبف

 مر زف ناحض همس ,ناطلساب نول وقش جيداخ ىف نينذّوملا اصوصخ ىدانم

 تهذملا ط ةيفيقوت ىلاعت هللاءاعمأ نال أطخ وهو ىلاعت هّللاىلع هقالطا

 فطلاملكوه لالملا رصتلا ( لالخ رص ) هنعزارتحالا بيف ميدحتلا
 . اهظن ديحوتا تسبلا دقل ( تب ) ىلامالا رخاواىفو قدو هذخأم

 ناننعم هل رمملا هحارشش ضعب لاق + لالللا رسلاك لكشلا عيدب *

 لعف صاف ريثأتلا ىتاثلاو ) قا ةروصىف لطابلا جارخا 08

 هتعبط رييغتوا هتوق ذخاب وا هلاقع ببسباما لمتلاو علا نع هرجع

 لطابلا راهظاىنعا لوالاانه هبدآرملاو عاجلا ىلع ردشبال ىذلا رومبملاك

 ١ عرشلاىف : ةيمضم سانلل ةعداخم 20 ىناثلاك مارح وهو قحا ةروصى

 بيط عيدي ”ىشهنا رهلعب» هيظن ىف سانلا بيغرل لالحلاب انه هفصوامناو )

 لالملا فصو نودب هيلع را قلطإولف هلثم نايتانع ريغلا زب |
 ناببلانم نا ) ثيدملاىفو همالك ىهتنا هيلا اوليمب إف مارح هنا اومهونل
 ةعرسو هعماسى هلع ةدا رحدلا لعل معي ناببلا ضعبنا ىا ( ارعيس

 ةغلابلاة خلا دارباو قطنملا ناسساىف برضي لثموهو هلبلقلا لوبق ظ

 ده بيست

 ىواضببلا ريسفت ىلع ديجمتلا نأ ىثاوحىف اذك نسحلا هيبشتلا هيفو

 مسالا و رخسشساك ىزه ىا رخه# ردصم اهرمسكو نيسلا مضي ( ىرخ“ )
 ةغلابمل ةبسنلا ءاي رك#لاىقدب ز سوماقلا فاكر سكي و ىرخضتلاو دي رضملا
 صوصخلا ىف ةيصوصمللا ليقا لعفلاىف ةوق ةداب ز ةبسنلا ءابىف نال

 ْ هنال ةبفرظلاىلع هبصن ( ادمرس ) ريسافتلانم هريغو مولعلا رح ىفاك |

 ١ ةغلابماوهو درسلانم لصتملا متادلا مرسلا دا ىفقبسدق ونامز فرظ أ

 ١ 0 و 0 را وو 0 داع كباغ وق هنمو دا 0 1

 ل

|| 
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 «بيرججم جبع

 ْ ا و ا دس نع نودصل و ( لاعت لالا اهب 5 رقلا قلطردلو 1

 للا نم لوعفم نعم لعاف ( لح اس ) جشلانااىنثا وحقاذك( اهو ٠

 سئقلا ةل زام وهام هنع عزيو روطسي و هريشقب ىاءاملا هلضس هنأل ٍ

 غر وس قف ريسافتلا ف اذك هرسنق هنغ تعزن دوعلا تشق لاين هراط 0

 ةعاس اهنال اهب ىعم هما هيف موقي تقول مسا ةعاسلا ( ةعاس ) هط ا
 ١ ىناهكلاىفو.) كلملا نبال قراشملا حرش ىفاك ميظع سا انف ثدح ةفيفخ

 ١ اهلوطل نيكعلا ىلعوا اماسخ ةعرسوا ةتغب اهعوقول ةعاس تيعم

 ةعاسك اهل وطىلغ هللادنع اهنالو اروةاكدوشالا ىف لاقب اك حلم 00

 ةعاتيلا تم رميشلا نا ئئاوح ىفو ) ىهتا قلخلا دنع تاماسلانم

 داشرالافو ) ىبتا سافنالا ةفاسمو عوقولا بناجىلا اهعسل ةعاض

 تق رضصقا.ىا ( دعا نورخ ايسيال ) ىلاعت هلوق دتع لولا هر

 ةعاسلاب دَعَقلا تيعسو ةدملا ةلقىف لم .ىهو مولعلا رح ىفاك هب رقاو

 ةهعدب و ةتغب عقت اهنالوا ايندلا تاءاسنم ةعاس رخآ ىف موقت اهنال

 كا مهتلاك اهلالع تراصو لمعتسي نإ ةعاسوف موقتاك

 بغاولا ا اق ) ا ةروبس' راواف سياف اي 1 ا

 تسعش اة 3 أ نع اه ربعي و ناميزلا ءازح ا نم ءزج ةعاتسلا تادرفللاق

 هبناملوا ( نيبساملا عرسا وهو ) ىلاعت هللالاق م ةءاسح ةعرسل كلذ

 ( ران نم ةعاسالا اوثبلي 0 نودعودام نوري مون مم 15( هلوش هيلع

 ىلوالاف ( ةعاس ريغ اوثبلام نومرجلا مسقب ةعاسلا موقت مون و ) هلوقو

 مييسناا نعم مسا ( ناس ) نامزلانم ليلقلا تقولا ةيناثلاو ةعقلاىه
 لمعتسإ داكبالو هللاناخس لوق ىنعم ا غيلبلا هب زنتلا وه ىذلا

 قاقتشالا َنْف غيلبلا هب زنتلا ىلع هتلالداما روصم لعفب اب وصنم افاضمالا

 لودعلا مث ليعفتلا ىلاهلقن هيطعيام مث ضرالا ىف داعبالا وهو يسال عا

 ردصملا ماقم همايقنم هيفامو ةصاخ هل عوض وملا ىلا ردصلملا نع 0

 هل ئذلا دعبالم كيف هل كو لاعت هيفالل رزاىعتساب م زج ملاذهلو لعفلا عما ٠

 فكل اذ علا قاحال هيرتلاف صرياقنلا عيجج نع ةرد تقلا ةذِه ا

 بردو يمرس مو جت 2777:2142 اتا 2577 7/7 1 7 ا 1 تضف ا ا

 يرق 417 17:1, ناكل الن

 قا اوتياف ادت" 4:01 2 حا الل تالا طلاع

 12137 7 تل 1322777 جا 211 575777771715377 هج 17557077 نجت هجرت: 7

 | ههزات ىا هنا مداشلا 00 ءاسالا ة ةروس 2 هللالاق داشرالاو ا
 دا وا ا ا 9010-5

 نحال 0



 ١ ثدنأتلاو ةيلغلل فرمصنم 1 لل لا لا نيتبتملا نينا نبا مشب ا
 ظ اذك اهتدس ىا اهيلع راجالا عضوب اهتمز رجاهنال نال ّْ

 ١ البلا هيلع لِماريج توصب ثيع ليقو ) قراشملا حورش ضعب ىف

 نوم نم زب اهي ناكاهافح نالوا هلعفب تعسف مزمزلا هبش اهدنع ملكش :

 وهو ريثك ىا مزمعز ءام مهاوق نم وه ليقو ) مهغال انوص نوتوصي ىأ

 مهجتي ىف سويا هريدي توص ةمنمزلاو) ضايرلا ريفازا ىف اذك محدالا
 | ىرررحلا 0: ( وزر انثلاو ناسالا نولمعتسيالو لكالادنع مهقولحو
 1 00 برعلا مالك ىف جوزلانال ًأطخ جوز نينثالل مهلوق ١

 0 ناحوز ىدنع اولاق ك نأحوز امه لاقيف نارسطصملا نانثالا اماف ) هبحاصل ْ

 | ركذلل لاب كلذكو نافخ ىا فافحلا نم ناجوزو نالعن ىا لاعنلانم

 ا إي وذلا قلخت ناو ) لاتجت هللا لاق اك نام وو ريظلا مي ىقالاو |
 ١ ىلاعت هلوقك هبحاصل جاوزملا درفلا ىلع عقب جوزلاناب دهشن امو (ىثنالاو ُ

 ظ ىف ىلاعتو هناحس لاق مث نينثا عملا نمو نينثا نأضلا نم جاوزا ةينامث) :

 | ىلع ليصفتلا لدف (نينئا لبالا نمو نينثا لبالا نمو ) اهيلت ىتلا ةيآلا ١
 صقلاب هتصنصقو ضارقملاب هتضرق نولوسو دارفالا جوزلا ىنعم نا ٍإ

 | لمعتسن دق وهو لاق ىا ( عز ) نانئاامحالناصاقموناضارقم باوصلاو

 , ىف اذك لطاب ما قجوها ىرد.ال ريخ ركذااذا ( معزو ) ققحلا لوقلا ىف ا
 ظ صعالا نع دهزو ) هنع ضرىعا اذا سعالاف دهز لاَ (دهز ) ىتامركلا ا

 ا رو ) لام اذا هيلا تغري لايق م6 تعري تالي املا لامإذا

 مالسلا هيلع هلوقو (مهارباةلم نع بغرب نم و) ىلاعتهلوقىف اك ض عا اذا
 قابلا ىنععمي رئاسلا (رئاس + ةلمملا نيسلا لصف ) ىتنَس نع بغر نمو) |
 دودعم ةغللا لها دنع دود مم عيا ىعم تان ظفل نيدلا ىت مهشلا لاق ظ

 بحاص ىرهولجا لوق ىلا تافتلالاو ةصاخلانم مههابشاو ةماعلا طلغ نم

 ظ

3 

 نيبنعملانم الك نا قحلاو) هب درفتام لبقيال هناف مهعيج- سانلا رئاس ةغالا

 عا و ءايك ذالا نم ريفغلا معا هيلإ بهذ اك غل .تباث قابلاو ا ىا

 (ليبس) هريغو بارش *ل|ةيع ىهوت زملاجرؤسلانم وه ءالضفلا نم ريثكلا

 زابجحلا لها ةفل هئينأتو ميج ىنب ةفلا تي د ركشي لييسلا |



 ا ا ل ا

 ا ل ف تكرر
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1 
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 ديدات ةديايتإ خت نيتتتيخرباو# حتا داو كاان طايل .(ةيحوتون اا افعل ةنارئبيتم يتبل
0100 

 يم

 1 ب ول

0 

 د رح اح

22121010111111 1 111119 

 ع ع

 هم ومدن مس حرب

 365700 كو

 حس روس مسج

 نحت

 السلا هيلع لبر بغي مكن فذ نحوك ال اعل نادال ا 0

 درا بس عاورالا يس نإ اح آو تدر لبقو اهظعت هللا ىلا فيضاق

 هنا دنيع هح ور مالسلا ةيلع ليف يح 3 اح 0 د لك 5 َن وكياذهلو

 هان ناسنا ةروص ىتاحور مالسلا هيلع ئسدع 3 ةياد هتاح نأو

 (امنر) ةيكملا تاحوتفلا ىف اذك ةتاثريخ ىانعا ةروض قلك

 ىلع بصل اًعرو.-ًاطيا اذا تا نم ردرصعم وقتو ل ا ثبللا“ تم رلا

 أ كمالك تب اعر فقوتلا لشال صالا انه لاقنام ردق م ةشرظلا

 تلدا امناو. حابر ةدعجس حورلا نم هقاقتشال حور .هلصا (ح ر)امردق

 نكس دقف حاورا ىلع تعج اذاف اهلبق ىتلا ةرسنكلل حايرو حير ىف ءاب واولا

 ( ىلا داعتأنا بو اذهلف ءا اهلبت توت ىلا :ةلملا تلاو و را
 تبه مهلوقف ةحنور ليقف ريغصتلا ىف ببسلا.اذهأ تديعا مك اهلصا

 حير مهلوق ريظنو نجهتس» رهو نيب ًاطخ. حابرلا ىلع ةسياقم حابرالا
 ىلع امهوعج+ اذاف ضايحو با ضوحو بوث عجب ىف مهلوق حاوراو
 واولا هلصاو دايغاىلع ديع مج إف ليق ناف) شضاوحاو باوثا اولاق لاعفا

 سدتلب المل كلذ اولعف مهنا هنع باوجلاف ) دوعي دأع نم هقاقتنما ةلالدب

 نم ناوشن نيبو هنيب اوقرفيل ريمتل نايشنوه اولاق اك دوع عمجب ديع عجب
 هدازو ”ىثلا داز لاس ايدعتمو امزال يحن (داز * ىازلا لصف ) ركسلا

 ىدعت دقو ائيثشق اًئيش اذك و ازييع امهردف امهرد لاملا داز كلوفو هريغ

 دب نم مهل وقف دازا برعلا ةغلىف ئدنملو اريخ هللا هداز كلوقك نيلوعفملا ىلا

 نيغاووك ىف بكك ليتم ىف( موصخو) قدا 0

 لقثتساف اوبك اوبكبك لصاف لعفلا ريثكتل ليعفتلا باب ىلا هلقنب بك
 ءأ هح زنا هحز نم” حاز حارحز لابعا ماك هيناتا تألداف تاابلا 0

 ةيناثلا ءاكلا تلداف هحخح ز ليقف ليعفتلا باب ىل !| لفن وسم 2

 دنع ءارعشلا ةروسوف ميشلان ا ىشاوج ىف اذك م دعاب ىا هحب زحز ليقفااز

 مزراوح هب رق لح رفسلاك سشجمدلا ( سةر ) اذ اوبكبكف ) ىلاعت هلوق

 نب دوج مساقلاوا بسن ابلاو ملي رهن نوح ىلع ةفورعملا دالبلاىه
 ( مزمز ) طلغ دعلعلا هلعفب تارا فاشكلا بحاص دجال

 ايي« .نالا 0اس كتل تعيختاسم نول و دير تسلا ايماع ني. يدان ينعاد + ديب

0 

 دم“ 0 م امام سل كيسة يادي تنسادمب قدسنا

 اكبر يسيرا رايت و يوم فسم فاواو داو وير وعدا هن يد ان اي نوعي اكن اع ةيقحم د ةعردوا ول ندد ادلب و اليم فوود > نانا اج ملي



 0سم ووو هوم مع مب صمم هنو حما ع نع ا ظصموم دم ام كح تعد ع يدمج جج < 6س ب دو ص ويحل نتصل محاط مهمل هس حدس ورح ب تيس حم هوحس مستر ها ادعم بوح هيوم يدع جب تصبو ص و اواصن ها هومم وو م هج م حل أ لعب اك برو وح ول مم مينع و ل مم ظع م

8 

 وي

 ا ا د
 الك سم ضاع هلاااستالا# لاحس م >> حا 4

 تاحوتفلا ىف اذك ةغلابإا ةشب اهاعس اذهاف اهبك انم ىف اهيلع ىبثملا, ضزألا

 مل 3 ةيعامط 3 و ها ركلاك فيفح لا 3 هافرلا ديفا ةيكملا 3

 امهعسأقلطي نا ليلكنازوج دقف بوكرالاو بكرلا اماذ نابكر هعجتو
 ا” فا هوو هدعوك رلانمزك ١ بوكالا ناالا ةياد لك ةيكنا حام
 ا” تا ما كرد نم ةعطقا لاش تعضلا اهلا رلآ ( ك0
 ناطلسلل ضغبل هللانا ( ثيدحلا فو كيكرىأرلا فيعضل ليق هنمو )

 الك ةغللا ىفو ةنابا ريغنم ظفللاب نيتفشلا كب رحت نمرلا ( نم ) ةكاكرلا |
 اذك ةكراطانمهرلاو نيعبوا دي وامشي ترشأ ”ىشىاب ناين ىلا هب تريشا |

 ةيمربروهلثم نمذوخأم ( مارريغنم ةيمر ) ىيطلل فاشكلا ىثاوح ىف
 وهف ماقملا بسانت ةتكن ىلع لقسم مالكب ءاكت نم برضي مارريغ نم '
 ىارلا نيدلا فرش لولا ىف لاق نم اذه نع محدفا دقلو اهنع لفاغ ٠

 + ىناعو ىتا تسه هك مراد سبع * ىفار فينصت زا متفك اردرخ *

 ليق * مار ريغ نم ةيمر نكلو + تسدن نآ لهاوالب هك اتفك درخ |
 ةيمار نكي ملو مهسلا هباصا دق ةيدايلا ىف اديصدجو الجر نا لثملا لصا

 ةممن لكىف لاس مث ةيمر هذهىا مار ريغ نم ةيمر لاقف هدنع ارضاخ

 ١ ىنعم سدقلا ( سدقلا حور ) هليصحن ىف ةقشموبعت ريغ نم تلصح

 ضاصتخالا ةدابز ىلع اهنبنت هيلا فيضا امتاو حورلل ةفص سدقملا .

  فوصوملا فيضا اذاففوضوملا ىلا ابوسنمن وكي نا ةفصلاناش نمنال

 اهني ليرج ىعاتا ا 2 0 0 [ان 5 0 ص

 ا الدلذدا اهاعس ضرالا( 'راف بال أ ّح 0 ةلذلاما اقمانلا 1

 1 نوبلطب مو 2ك ديعلاو ليلذلا هئط و نم لا لذا ناف ةغلابملا لع

 ١ عسوتلاامم اودصق م اكفمون لكل ب الادروت ناوهوهفرلا نم قتشم ني دقف
 ىلاتفيضا ةهمشم ةفص عيفرلانمؤملا مم ةروسىف ( تاجردلا عيفر )

 ا ناوكبل عفارلاب هريسفت ور وهدملا ود اك مضلاب لعف ىلا لقنلا دعب اهلعاق

 | (. باكر ) داشرالاىف اذك لامعتسالا ىف ديعب لوعفملاىلا لعافلا سا ةفاضا

 ١ ةصاخريعبلابك اروهبك ارلاوبئاكر اهعج ولبالاب صتخ مسا باكرلا



 هد # اا
 41و ) ةيوارو ةيهادف حلاكتتغلا بلا ءاهاه ءاهلاو ةقالاو لما ل

 ةلوعفم ىعع ةلعاف ىهف لحرلا اهيلع دشن ىا لحرت اهن ال ةلحار تيعم

 ىنعم لعاف 0 دقو ) ةيضارع ىا ( ةيضار ةشيع ) لي زاتلا ف ءاحاك

 ( هللا مانم مويلاصاعال ) ىلاعت هلوقك نأرقلا نم عضاوم ةدعىف لوضغم ا
 ىلاعتهلوقكو ) قوفدمىا ( قفاد ءامنم ) هناهس هلوقكو ءوصعمالىا

 ىلاعت هل وقك لعاف نعم لوعفماضيا ءاحوهيف انومأمىا ( انآ امرحاناعج )

 لفلان ع نكي دقوا اىنا( انام دعو نعو)ارتاس ل(
 تس انلحاور ) هلو ىعاشلا راشا اهلاو مدقلا ةيطم اهنوكل ةلحارلاب

 | ةروص قحرخلا ءاعد (هللا كمر ) ضاوفلا ةردق اذك (201

 || فاشكلاىف اذك اهنعربخ وهف ةجرلا تدجو امن”اك ةباصتسالاب عثر

 12+ دييرح وج يوم

 حم مصمم هم مط دألا ان هه يل حاصر

 16 ا 1
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 تما 3

 5 : عرج د هام ديفا وتاب وطبع طناف الكل 0 ل6106 1
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 ا ا
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 0و ور هيل

 ل لم ع م

 ْ ىنعملا نا عمر ملا ظفلىلا لودعلا ف نا ىتاعملا ءالع رك ذام ىلاريشي لوقا
 1 انكر براي ىل رفغا هللا رفغتسا وب راب ىتذعاهللاب ذوعا نعم و هللا كج- ريل

 ١ ىنعم نيعلا محو مملا مضي لعفم ةغلابم لوعف ( لوسر ) لؤافتلا ةاف
 ا قرفلاوهشرعتىفو اردانالا تأي مل اذهلوعفولاسرالا نم مسا ةلاسرىذ
 لوسرلالاق ثيح ىناتسهقلا هيلا بهذام !سالاو لاوقا ىلا نيبو هنيب
 ناسن الاب صتخم هناف ىنلا فالح اناسناوا ناك اكلم ماكحالا غيلددل شعب نم

 روبشملاو) هعم بات ال نم ىنلاوباتك هعم نمل وسرلافنءابت مهيب ليقو )

 لوسرلاو لزني موا باتك هيلال زنا ءاوس هيلا وانم هال معاىنلا نأ

 رظن هيفو ) قلطم صوصخ و موعام# لب باتك هيلعلزناوهيلا كي وانم

 ةعبرالاب تكلا باعصا ) ةعبس مالسلا مهيلع ءايننالا نم هيلعلزنا نم نال

 نرسثعو نيث الثو هفيعص نيس بحاص مهارباو سرداو تيشو
 ىسولو ةرثع مالسلا هيلع مهاربال ةياورىفو ) مامالا هراتخاام ىلع

 وهو لزأملا ددع غلب الف ناكاماماياو ةرمثع هي روتلا لبق مالسلا هيلع

 ثيدحلا ىف دروام ىلعس شع ةثالثو ةئامالث مهولسرلاددع ةعيزأو ةئاشا

 فىعىف فنالانا رعا ( مغر ) ىهتلا الوسر ةعبسلا ريغ نوكيال نامزايف |

 هفنا هللا مرا اهناعدىف برعلا لوقت اذهلو ءايربكلاو ةزعلا لحم برعلا

 ُك ءايربك نم هللا كطح ىا باّرلا مافرلا هفنا غر ىلع اذه ىفتا دقو ؟
 د دودج جنون هموجسالسوباد» اندرات هدمت ة تخين جت < ققم

 ٠ يع م ل سلع ب سا ا م ساو يعل يع سس باقم ص مام ب ع يمس ل مص مع ب ميم مي نو مس يي جس حايل بايمن ا
 ظ

[ 
 ظ
 بي ام م ل مسح م م و يل اح ماع سخي حس مس م م مسج ن اف سس مع مم مس هه ع ل م د ليس ا

 واج الاد هج جك اج هيحلاو عقل تع ع نموت هلا وزن يو هاوار طلو 6 اهنا ناب حتت < ت11 6مل اهلا احح نك لايك 2 لق حلم الكت هنن ادع حيو ههنا عافع عحصقا زك دمام اءاط ا طداندف « راجع صام اا ل هس د فكسه» تالا وحبا كسا 20003 قشلال دهر تاع /ةن ام اناوتك دلتا اه انش
 عيش سسف ب ثم سس كسعب



 1 يل

 ا ل ره ناوكس 2 ا © تبنلا نال ديما ننل| نكنو اهانعم ٌْ

: 
 ْ مزاير أ عم الح لوهجس# باب ىف نيرا 6 وهام ىلع هرعإ فوص جوملا
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 9 قرتحاىا ضم رردصم(ناضم ر) ىيفملا مالك ى هتنا هسفن ىلا ءىشلا ةفاضا ْ
 ْ نونلا و فلالاو فب رعتلا فرصلا عنم واع لعجو رهشلا هيلا فيضاف ءاضمرلا
 ئ ةفاضالابناضمررهش وهاعلا و فاشكلا ىف وءريسفتىفدوعسلاوبا ىلوملا هركذ ا

 ] ناكلالع ناضم ر ناكول هلال كلذو ىهتنا فيفضلا فذملا ىلع لوهت ناضمرو |!
 ] رهشبرعلا مالكىف زك اذهلو هحف ىنحالو د. ز ناسنا ةلزم ناضمر رهش ا

 | لاقو) مي ولتلا ىف اذك ةفاضالا ىلع نابعش رهش وبج ررهش ععماملوناضمر ا
ْ ظ
 هاه 

 ظ لاجي الف افرع ةعباش ةينابلا ةفاضالا ناب ععبتلا عنم دق ىبلج ندح ىلوملا

 ظ ضعب لاق كلملا نال قراشملا حرش ىف و) ىهتنا ةدرطم ن وكي نا دعب اهحابقتسال

 د ناظور ع يلا نود ناضمرركذ ىهفاشلا باحصارثك اوانباحصا |

 ظ ىورال كالذو ناضمر رهش لاه ذك و ) كلملا نال قراشملا حرشىف اذك |

 ناضمر رهش 1 ول لو ناس ع ناضمر ءاح اولوقنال) ا

 ظ نيستلا ريسفت ىقام ىلع ( ل 1 هللا ءاعسأ نم مسا ناضمر ناف ا

| 

 ظ
 ا
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 رس ل ريس

0 

 ' 0 ناساز هش زهمادتالنلالا زهشلا طقل نتكيال لضاف الا ضعي لاق) ا
 ا هللارهشوا بحر داي نإ ال رخآلا عب ر رهشو لوالا عمر ْ

 ةيلعلا نونم ريغ نوكي نا لحم (بجر ) مرحللا هللارهشوا بجر مصالا |
 اناونمن وكي نأ ونيعل ادبقهب ىذلا وهو أنيعم احر هيدا لا لدعلاو ١

 مدع ردتعملا 3 * لاق) زالا تحب ىفرانل ؛ا ىلع كامناف ه رع نم بج ر ه.داريف ١

 ريغصلا عمادلا حرشة يشاحىلعاب وتكم دجو اذكه ةيلعلا ولدعلا هفارصنا |

 ىواهر هرسسدقندلا ظفاحدمتالا ذاتساةمالعلا ميش طخ مالسالا رخفل

 (لحر) هذاز ىم ىت نع ماللاب 5 رعم بج ر لأ ٠ :ع لودعم لدعلاو هيلعلل هاوق)

 ماليسلا هيلع هل وق ليلد رمهوتاكت ال“ الاو تار 1 لجرلا لزم لحرولا

 لالا كت يكل زاتم ىف ا اولصىا (لاحر لا اتاتخلاف كاع تلتا اذا (

 1 6 بلص ام وهو لدف عج انه 0 ليقو) رطملا نم مكتذحا ٌْ

 ةلحارلاو) ريعبلاجرسالاالحر هنو<ئامتال الاسانجا فيلو ريرللا لاق |

00 

 222 و دع
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 1-3 كن اة
 ١ هو سعت ياسو صصص د جسم مدع ل يتم خا ويح تحس مس شمل ل يعل

 ٠ اهلوصا ىلا ءايشالا درب ريغصتلا نال نماكلا هذه ىف لصا ءايلا: نا ىلع |
 ا ءان رعصلا؟ | ورغصتال تنؤلل ع نااذ لا عج ربه ريغصتل هل وق ىف ري ىضلا لا

 0 0 ءذ ريغصت نع هءآوشتك ؟ادقو) ١

 صاصتخا اهل هيك ذك 1 ردا 0 ,ن قوذلا ( يوض) تسال تس 07

 0 0 ةنساب ده ةناكست ةهيقش ؟ميعتلا وذلا)لوطل 1| ىلع

 | *« ةلمملا ءارلا لصف «رصتخملا ىشاوحىف دم العلا انش هدافا اهعبتنو ءاغلبلا

 ' هيلابهذاذا هيلا ادقو لاوزلا دعب هيلا بهذاذا دجتملا ىلا حار لاقن ( حار

 هلوقهنم و) لحم نم ركب لمعتسي كفو عراس ىنعم لمستسإد وو ةادغلا ىف
 فخ ىا (ةند, برقا اكفىلو الا ةعاسلا ىف ةع مج ا ىلا حار نم ) مالسلا هيلع

 ةادغلا مث حابصلاه دعب و رحل اوهمويلا ل 7 !ولات)ليللا ىلا سهلا لاوز نم

 ربصعلامث ءاسملا مح اورلا تر هظلا مت ةريسفل ارث ةوصعلا مث ىصصلا مت ةركلا مت

 كد ف( رزق ةشلا 3و عدتع كلذ وريخال | ءاشعلا ثلوالا ءاشعلا مث ليص الا 3

 ا املا ا 0 ديدشتلا 0 0 تاغل قام

 دا 0 نع 00 اهيلع ىلغ : 00 ليلقتل ىهو

 ثلا لع 3 وم ق ُ اهيذ ولعت مهنا ل ركل ا دلب برو تقفنأ

 : مالكلا لوال ض بفن ةتففن ار لام 0 اوق زب رطلا ل ) 01

 ١ نفكلال ااملا ٠ نع اريك فرك 5 ليلقتال بر نال هدض وعملا نيب عمج ودرخآب

 طاغ لوالا ىلا هتفاضاو هتفص لوالاو ني ونتلاب عمر لبق ( لوالا عسب ر)

 ازانعأ رخآآلا عير رهشو لوالا عيب ر رهشالا هيف لاغال ىرهوملا لاق)

 معامل اه ىأي ىذلا لصفلا وهاهنملوالا عب رلاو ةنمزالا ىف نيعب رلا نع

 دفلك ذو) ر املأ هنف كرد دل لضفلا وه قاثا عب رلاو روالاو

 7 قب ةيروس ف. لاف كهلدوف نع ل تست قف لاق ) هتنساح ىف :ىفملا ْ

 هئيص 2 3 لإ ةقاضا وهو ديصخلا 0 بحلا ةفاضا ( ديصللا نو

 ليقو) اهوحنو .ديزولا 0 تقلل 6 ا رمشكا

 0 هموم جب حي سي يح ب هر يوم وسبب - دوب نادر جبس دع سلما بسم جب نو م ومجبسج جب هيو هد بدمع سد همم عحجج جبمجج صنع

 . سرج سيسي اير م بيك ل

 نه دارو بح جب جد

 ودع

2 

 نيب بدم مجسم يجرم مجدوع الرجوب سح عب م سم عم عع

 2 عي وص وسن دو وصح هدو رع سس سسوس دس 7 بع يس تسرعامجل بسس دتج

 رص عي



 ديلان ال اهنىمس | اع الا 1 لاملا دبلا تاذو ا لا ا

 اكلاو كلاتمالاو ءاطتلات: ذبلا عاب لاملا 0 لعفت الام هعم لغتقفت -|إ ا

 هللالاق ( كلذ ) ثلاثلا نفلاف صيت 0 لوطالاىف اذك هلئلولمم |

 زوج ىتفملا ىبلج ىدعس لاق ( كلذ نود مهنمو فارعالا ةروسىف ىلاعت

 واولان ال لثما ىناثلا شيه؛نءا لاق ىوذوانينزولا لمتح ناسيك ىبادنعو
 ىرهوملا نطو ىلوا رك الادلع لجل او.ثك ١ ىناثلا ناك اذهلو لقثا

 الا فاضيالوذو ىريرحلالاق ) حابصملا ءوض حرشيف اذك لوالا ىلع

 مالعالا ىلا هتفاضا اماف ءاطع وذو لاموذ كلوقك سنج مسا ىلا |

 لا برعلا مالكىف ععسإ رق لاعفالا نم ةقتشملا تافصلا ءاعمأ ىلاوا

 مج تراناف هونا لامىوذ لجرب تزرمملاش نا زوحجبالو ريما ووذالو

 مصيف هونالاموذ لجرب ترم تاقف هنأدتبه ةلجلا :تلعج مالكلا اذه

 ىرب رللا مالك ىهتنا ةلخاب فصوت ناب صتخم ةركتلان ال مالكلا ذئنيح

 60 مثلا هذهابرقتالو ىلاعت هلوق ريسفتىف ىواضبلا ىضاقلالاق ) ةردلاىف

 لدن ءاهلاؤ ايذ ىلع هريغصتل لصالاوهو ة رتل (ىوح ةعقو) هيالا ١
 ةيكلا ءذهى لضا ءايلانا ىنعي ةيشانلاق ميشلا نبا لاق ) ىهتنا ءايلا نم

 اما لادلا مسكي :ىذ ليقف ثنّوملا ىلاوا اذ ليقف ) ركذملا ىلا ايرنشا ءاوس

 ىت2نزؤىلع ىذ هلضا ىنالث مسا اذ نالذ لوالا اماو ) رهاظف ىناثلا ىلع

 ىذّم ةناثلا ءايلا تفذغ هريغصت زاجامل نموام لثم اًمانن ناكؤلو )

 | نون وحلا رك ذ دقو ) نيملاصلا ىلا ةراشالاف كئلوا ىنعم نوكينا |

 ظ ا ةلصا ( وذ ) عومجملاو ىئثملل لمعتستدق درفملا ةراشالا مسا نا ؤ

 | تفذح مث ) ىوصعك ىووذ ليلدب نييرصبلاو هيوبيس دنع كيرخلاب ٠ْ
 | هوف باب نم ليلخلادنع نيكستلابوا نيواولا عامتجا مههتها ركل لعفلا نيع ا

 ا

 |0002 [ءرخا اتينا ةهارك اهلا دتك انلا كلا تلحاو فيقحلا |

 5 نيلصا نيثابس ىند ليقف ةهاصا ىلا انت ةملكلا ترغص الف اذ راصف ٍإ

 ا

ْ 
1 
 ا
 ا

 0 لاسالو هيودو 2 هش ىلع هللا لص لاق نم ع اذهلو

 ظ

0 
0 
 ا
 ل

 ءايلا 'يستل لاذلا حقو ةيئاثلا ىف ةثالثلاتآ ايلا لوا تمغدا ريغصت ءاي امهنلب | ١

 ايذ ىلعاذ 0-0 00 آرذ 0 اهلبقام حاتفت ال ائلا ةريخالا الاكل



 | ىباعالا ره نسللا نعو ) ة ذب را ف دمسأ تدئاز نعاناودلالوا
 محد اما هت ا مالسالا دالب ىلا رجاشو أذا عي مهناويد مهعص اذا 3

 فحتا | مميت ناويدلاة معلا نيغلاب برغملا نم ةازغلا ناويدىف هعسأ تينا اذا ٠ْ

 وشيملالضاهف تتك با

 لامعتسا زوجي الو) دقن وماهنال طخ ىلاعتهللا ىف تاذا نارعتسا نا نيالاق) !
 نكل) نيم العلا اعا ناكناو) ةمالع هلل اها هنأ ىرالا) ىلاعت هيف ثنؤملا

 تبوسنملا رخاواىف ةيفاثلا جاهنم ىف اذك) هيف هل هلامعتسا لع نويلكتملاقيطا

 ىرحم ترج لب تش ىف ءاتلاكت سيل تاذىف ءاتلا نا فاشكلا تيداص لاق) |

 نع مهيشاحت عم ىلاعت هللا ىلع قالطالا ف اوزوج اذهلو) تالوحن ف ءاتلا |
 قازاتفتلا لضافلا هققحام ىلع هيف مالكلا ةلج-و ) ىهتا ةمالع قالطا |

 هقاتوكلوذ ف وملضالاف ناكناو تاذلاةنا:نارع لآ هدو
 قاطا مث ةيلصالا ءاتلا ىرجم تي رجاو ثينأتلا ىلع ةلاالداااهنع حسشادق ١

 اوزوحو ) اهتاثاب ىتاذ ةبسنلا ىف اولاق كلذلو ةقيقللاو سفنلا ىنعم ىلع |

 تاذهف ءاتلا )ءاتلا دوجول ةمالع قالطا عانتما عم ىلاعت هللا ىلع هقالطا ْ

 ىلا _ىه تينأتلا ءايو ) ءاهءاهيلع هفوقوم ريغ اهنال ثيناتلا تسول ١

 3 (تاذو+ ةهجلال !ادلا لصف * ةيطعلا لهاو

 1اس ابج ا مي جعفر 1+

 1102ج حس رايب اب وبس ا جو جروس هيما اتا

 ك0

 ايست يف اي د 1 ا د بايك اند

 قيف ءايلا تفذخل ىوذ تاذ لصا ) هداز ىلع ديس ءاه اهيلع فقو

 اهلبقام حاتفناو اهكرحلافلا واولا تيلقف توذراصف ءاتلااهنع ضوعو وذ
 ةهاشم اعف لضا شاوكلاىفو) ىلا ب راح 2 كلذكو ا اصف ا

 قود داب 3 ةشضرظلا ىلع بوصنم ( 5ع ا ١ ايف ءا اهلا تفدح
0 

 هم كتف زل يل ايت ي هس دايس ا كلل

 || ثنؤمىلاو موب اذلثمركذ. ركذمىلافيضا اذاو ةرع تاذ نامز ءريدقت |
 ١ ءاتلا اهنع صوعو وذ قب ءاملا 2 ير 1 ةايأ كاد ل كن

2 

 ١ كاذ تراتضم اهلضام حاتفناو اهكرحتل اقلآ اولا تلق تود 1

 ا 0 انس لاقن هسا ىلا ىعسملا ةفاضا ليبقنم ىدرت راج اك

 / نيف ةرماوه مسالاو تاذلا وه ىعمملاف ةرم ىه ىتلا ةظفللا هذهب ةبحاص ا

 ةيفرظلا ىلع هبصنو نك ةيزخلا ةداق هج 0 فوصوملا 5 ا

 ١ ركسذ, ركذم ىلا فيضا اذا ليقو ةليل تاذو مون تاذ ديلقالافو
 ب مصممو يح 0 222 2 7 ب 2 ب ب موس جي
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 دو نوجا نات جاع هجوما مو م هج كوول هت اج

 هدمت

 1 ماما للعلا اههحاطط هنا اانا ؟ةتالخلا 14,

2011111100 

 | بتولاو لاوحالا ىف توافثلل ريعتسا مث الملق هنم 0 ناك اذا كلذ اذ لاقيف 1

 | دح ىلادح زواج لكىف لمتساف هيف عستامث فرشثلا ىف ورمع 00 0
 | ازواجصم نعم , لالا عضوم ىف. ”ىجينو 0 مكح ى 0

 ظ ظ ( هللا نود نم هنورصن. ةثف هل نكي ملو ) ىلاعت هلوق و2 ريغ ىنعمو |

 ظ ( ديهشوه هلام نود لتق نم ) ثيدح ىف [" بيرق ىنعع و لبق ىنععو

 ا نونلا ناكم واولا مدقف برقلاوهو وندلا نم هنم بيرق ناكم ىف ىا

 مهلوقو * ضعب نم ءايشالا ضعب ءاندا هيف نال بتكلا نيودت هنمو)

 ١ هقلخ هناودبعتام عيت مسا نيدلا ( نيد ) اهنم ةسرقىا ةكم نود ةندملا

 ١ هب ىذلاو ) مهتداع كلذ نوكي ناورشا ىلا وهو هيلع دماقألاب مههرماو

 ىدادحلا مامالا هرك ذ ءازملا نيدلاو ) ةداعلا ةغللا ىف نيدلا ناف ) نوزحب

 ريسفت فدو ءبلاوباىلولا لاق ( ركن د ركل تلكا مويلا ) ىلاعت.هلوقزيستف ١
 مهلوق ىف ىناثلا 0 لا ا ءازانيدلا ( نيدلا مون ثلام) .

 | معاند ناودعلا ىوس قب ملو* ةساجلا لوق ىف لوالاو ) نادت نيدن اك

 ' نيدن م ) ىنع ءؤةلك اهملا لسقن ذ ىناثلاؤقاثلاو ل والا ىق لوالااماو+اونادا< |

 ليبقنموا ) كلذل ءازيا مس ا هيلع ىزاجلالعفلا ىعس ىزاحن لعفتاك(نادت

 نادت نيدت اك ةيروتلايفف بوتكم ليق ) ببسلا لع بيسملا مسالا قالطا |

 ( رايد )هبزجب ءوس لما نم رك ذلاىفو ( برشنام. قست ىذلاساكلابو ) ا
 مايقكروددوا رايد رادلاىف ام لاب ماعلا ىنلا ىف ةلمعتسملا ءاعسالا نم رايدلا

 ١ هب لعف دقو راوند هلضا ا رودلا نم لاعيفوهو دح ا ىامويقو |

 (ناود )دوعسلاوا ىلومهرك ذ راود ناكلالاو لاعفال ديس لصاب لعفام

 ام موشامو لاومالاو لامعالانم ةنطلسلا قوقحن قلعتام ظفلل عوضوم |

 باتكلا ىعف ( نيطايشلا مسا ةيسرافلاب ناوددلاو ) لامملأاو شويلانم |
 ىمس مث قرفت امل مهعج-و قمللاو ىلا نم رومالا ىلع مهفوقول مهساب |
 | ءارفلانءا نيسملا نيدمح ىلعونا ىضاقلا هركذ ) مهعناب مهسولج ناكم ا

 | اهعجاذا بتكلان قد نم ةديرملا ناوددلا ( ةيناطلسلا ماكحالا باتكىف ا

 هنع هللا ىكر رعزا دوو( وح املا نم عطق اهنال ) |
 نالف ليا ةاضقلوا ةالولل داعب بتر ىا نيواودلا ندد نإ لوا ١

 1 1000 0010 1ع د ادلاقحا# ذا تطمن تعدل حج دس حاسم جدا واس نا مدحت طم هبل تر حم نع عم

 كم ل د ا ب
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 . جوج ديس يح ع
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 تحتك ميج ةتبجسا

 ١ ىتأت نا اهيا )15 1 5 ا 1 2“ ءافألا ممُضِب لك ناب ؛قوخلا ١

 ىاتناثلاثلاو ) ىعجر وحناردصم ىت رنا قاثلاوإى ور رخ وحن العائسأ ا ]
 ِ ىرغصلا و ىربكلا وحن لعفاثينأت قأتنا عباولاو ) ىمي لثم سنجت مسا 0

 | إ ميعلا ده ورز رح لك ته تسل ةضخم ةفص ىتأتنأ سماخلاو

 تا ذاق فروع اهف لصالا نال ( ىزيض دع بها نلاعت هلو 8

 .اههدجا نم ىرعت ناري ملو ةفاضالاو تيرعتلا مال اهيلغ بقاعت ليا |
  1زجارالا ىرصقو دياصقلا ىلوطو ىرغصلاو زكا | ثااوق وحن كلذو 1

  0 5مالكلا ىف امها :ةرتكل امهناف ىرخاو ايندالا ١
 ' ىعجرلاكنا ردصم اسم#ناف ىلبحو ىبوطاماو ناتركت هيف امهرادمو ١

 | ؛ مهل ىبوط ) ىلاعت هلوق ىف ىنوط اماو اهشيرعت مزليال ةيردصملا ىلعفو)

 اهلكنانملا لظن ةرحش ىهليليقو ةنملا ءامسأنم اهنا ليقف ( بأم نحو |
 ظ ا ءايلا نح ةبلقنمدواو ىرشبك بيطلا نم قتشم باط ردصم ىه لب ليقو
 | ىريرحلالاق) فيرعتلا ىلا جاتح الر يسفتلا اذه فالتخنا ىلعو اهلبقام مضل

 ا هبش نم مهنمو ) ىويندو ئند ايندلا كالا برعلا نع عوم ل ا

 | ليقكىوايد ايف لاقف ثينأتلا تمالع ام« وكل ءاضيب فلاب اهفلا

 0 ب حس بسسس وسب ع سم دنع جسور سم م ب م ع عسسل تس هم سس و ع دس يس جل صصص
 ا كس ع دملم معل ودححت هطعت

 دب و سلا

 سا امم بة نر ةنئااما مع اوانلا م وديعبب جم داحتا هجيج ابصم

 || روصقم مسا هنأل هل هجوالف ل اماف) واصيب ايلا |
 ١ بسنلا ىف لاس [فرصنللا دودحلاب قملتامن ةرمهلاو .”كرضنم ريغ |

 ْ ىوابرحو ىواعس اههيق زوجدق هنا ىلع ىفان د رح ءايرح و ىف داعم ءامس ىلإ ا

 ا اهنزو ىلع وهامو أند نال طلغ نونتلاب ةبعتم اند هذه مهكوقو ) ا

 ْ '| تنام فرص لاما ولان بوتتلاهلخسسنإلو ةزكنالو ةفرعمف فرش 1
 | ا
 !| ةمالع امهاتلكوةركتلا فءاهلاب ثناام فرصناو ةركتالو ةفرعمى فئالاب ١
 ا ةيكلاب نإ ليلد ءاسهلاب ثِس اعلا نم ئوقا فل فلالاب تيدكا نال تن الإ ا

 ١ اهعضولواىف ةفص ءارضحو ءارجو ىركسو قبحوت فئالاب ل ا
 ا تعنو نيتلع بانم ةلعلا هذه تبانو ةثونالاب اهضصخ ىؤوقف و انلا ىلع

 يو لاوخسا ره دماكلاب ىدلم ءاهلاب ثينآتلاو ةدخاولاب فرصلا
| 

| 

 ع
 ا
 ا هحر ردنم طح اذهاو ة هل دو مدخو 3 -ةشياعو شناع توعوح ٍْ 1

 را م ناكمىندا لصالاقن 0 )ن ود 8 امص 2



000 5201 
 نا نك

 ((.روةتسد ( ىدنق رعسال مولعلا رح نم هللا ذب 204 نودرب رادلا 1

 ءهان ماي و همس رب امىلا سانلا لاوح ا ق عجرىذلا ريبكلارب زولا لادلا مطب ١

 | بحأصولا هنم لقنمث هطباوضو كلما نيناوق هيف عجب ىذلا رفدلا هلصاو

 ا ويدل قويبلا نسطتا ىبأل ضايرلا رهازا ىو 0 ازاحم رفدلا اذه

 ١ ىعي روتسدلا اضزأ نوزوملا ليقو راوّسلانم ةلوقنملا ةعاجلا دخل وه

 | لادلا مضب لاّمسنا هيف برعلا مالك سابق ىريرملا لاق ) رايتسدلا
 اج ب1470 مف اب 6 و هت جس ا يخيل

 د وع

 ! لولعف ىلع ءاحام اهرئاظنو روهج-و موطرخو بوقرعو لولهي لاش اك

 | ةلببق مشا مهو قوفعص ,مهلوقالا ءافلا م# لولعف مهمالك ىف ئحي ملذا

 ! اهعض باوصلاو ةزممأ محن شورطا مهلوق مهولا اذه لكاشيو ةماهلاب ا
 أ قوعل قعليال مهلوق ماهوالا هذه ضيقنو بولساو بوكسا لاّمناك
 علا

 ا
: 

ْ 
1 
5 
 ا

 ا
: 
ِ 

 ا

 ْ 06 ءاعمالا هذه لئاوا نومخيف ص وصمم صممالو فوفس ها

 ا اذه لك انناعو لوشسعو دوعسو 2و لاعب مك برعلا مالك ىف هحوتفم

 1 : 7 را
 | مالك سايق ىلع ىهو اهلئاوا محنب ريجرجو ليطربو ريخحو ذيلت مهلوق
 | اولاق اكءافلا رسكب ليعفالا لاثملا اذهىف قطن لذا رمسكلاب' ببرعلا

 | لاقبنا بحجب ةيضقلا هذه دافم ىلعو ليدنمو فيرطغو ريمطقو ديدنص
 ا

 ا
ّ 

 ' ميلا مسا وهو سيجرب بيرعت ىف اولاقاكءابلا سكب سيقلب ةأرملا مسا ىف
 : ةلثماىف هرئاظن قدي برعيام لكن ال ءابلا سكي سيجرب ىرتشملاب فورعملا

 ١ ىدنهلا لاقو ) صاوغلا ةردىف ىرءرملا مالك ىهتنا ةغللا نازواو بزعلا

 ا 1 هر رمي اذا ليوا رم هبفاكلاو طال قا لوق دنخ
 | وحن نم نزولاىف هقفاونو هتزاونامىا هنزاوم ىلع لج ئجعا هنا ليقدقف
 ١ ”ىث لكىف ليخدلاو ليخد ىجالا نآل اهلع لج- امئاو:ليدانقو ملغانأ
 ظ قيلا قاملالاب نزاوملاو عون» قحلبنادءال ليخدلا نالو ليمب هننج ىلا
 توند مهل وق ةلالدب واولاب اوند هلصا رادلا هذهل مسأ ( اند ) ىرحاو

 1 2 ا ال ا ا 16 سبك ولن 01 كلم كن 22107

0310 022 2222-2 

 ل 655172848: ده
 بس تيس سه سوسو تس

 | بهذ هلال ىوضقلاف كلذ لثمبلَس ىلو ءاب واولا تيلقف اوند ”ىنثلا ىلا |

 ظ د ايلضا ناك ْنا اا خالا و اكادلا مهلوق ىقرسالا بهذم ايدلاب

 ْ 00 ىلع لام نبا حرش اذك ففيفختلاب قحا مسالا نال تففخف

 | لضف نب مساقلاوبا رك ذ ) هرس سدق ضرافلا نيررع ميسا ةيرخلا
 مما

 ب سر 6045

 يروج سمح

 «برعاو



 كتي لل
 | لامعتسالا هيلعتبلغ مث انفصو لصالا ىف ناك اذا ظفالا نا ةيحالا لأ

 تنؤملا نال تنؤملاب هبشيف هتيفص وأ اعرف هتيعسا ناكاعسا هسفن. راص ىت

 | ةمالع لجريف ةمالع لعجإك ةيعرفال ةمالع ءانلا لصق ركذملا عرف ٠ ظ
 ىثاوللا ىف اذك هلصا ققحن عرف ”ىنثلا ةرثك نا ىلع ءان علا ةركل ٠
 نوكينالوالا ) هج وا ةثلث ىلع لمعتس!ر يملا ( ريخ ) لوطملا ىلع ةشسملا ا ظ

 اهلايعتسا ةْريكَل سايقلا فالخ ىلعهتزمه تفذح ريخا هلصا ليضفتلا مسا |

 ةيشم دفص نوكينا تلاثلا اريح ري راترم [ردصم نوكسلا

 لاملاهدحا ( هوجو ىلع ٌئحنو تيموتيمو ديسو ديس لثم ريخ فيفخ

(0111001 1 1 1 [ 12 1 1# 

 نحمس مدرع مسه تم عم _ سقس فويس هن هوم د د يجا
 هللا رعولو ىلاعت هلوقك نامالا ىناثلإو ( الامىا اريخ كرتنا ) ىلاعت هلوقك 1 نينو جبساه حاج جب هومم ات ب عمال 4 7#

 نيج-ارلا ريخ تناو ) ىلاعت هلوقىفاكلضفلا ثلاثلاو ( اناا ىااريخ مهيف | ٠
 سماملاو ) ةبقاعىا ( ريخ هللا كس ناو) ىلاعت هلوقك ةبقاعلاعبارلاو ) ! ظ

 ناضم:ر حرش ىف اذك رجاىا ( ريخ اهبف مك ) للاعت هلوقك رجآلا

 ةعانصلاىف ليخدلا + ليخد 1 ةزمهملا لادلا لصف + 90 حرش ىلع

 مهنم نكبملو مهيلا بسن اذا نالف ىنب ليخد وه لاش ايف ىدتبلا
 جم جيو 7 اتلاف 21511137 لب اكل ت1 ددح

5 

 3 ا حا

 هدير

 ١ ظافلاىف محملا لئافلا لوخدلا كلذو دغللا رهنمىف كبرعملا ىلع قلطيو | '

 ْ لخد امل لاّقن كاذك برعملا برعلا ظافلاىف لخدامل لاقب اكو برعلا ١١
 برعلانال اد هريخ ىأ هرد هلل حدملا قلاش (رد) 2 9 ع١ طافلا ىف

 هيلع ردقتال هريغ نا ىلا ادصق هناحس دّيلاىلا هوبسن ايش | ويقع اذا
 5 0 7 جا 4
 هبا تير رم نال او بلا : عملا و ) نيللا ردلاو بحممتتلل ماللا لاغب دقو ' م

 ديلاكلا تاسفصلا زم كلذ ريغ ىلا ةعامصتلاوا ةرسقلاوإ 00 الماك |
 هريغلال هللىا هلم لضاف اهنم جرخ هناف هدالب نم بحت هنافذ كدالبش هوو []

 مثلا ىف لاشو ( ةيانكلا بابنم هلال تنا هلل لاقينا نم غلبا اذهو ) ١

 ارادلزئملا ىم“ ) راد ( هلعىف ريخ دجو».الو ) هريخ رك الىا هردرذأآل

 نيضارلا ,لاقو ( دوه ةروس ىف ناسبتلا ف اذك _فرضتلل هب )0
 رايد اهعج-و ) هراد ليقو طئاخلاب اهنو رودب ىذلا لؤنملا رادلا هنا درفميف ا
 فرص ىئا اهيف رادب هنال رايدلا دالبلا ىعسي و ( ىهتنا اراد ةديلبلا ىعمت م ا
 برع نم ع 1 م ىلاوح نبذلا برعلا لوقتو ) مهدالبل ركب رايد لاب :
1 

 هو ع سا هادم جبت جبل 0 ل سس

 ةةيمرك دنا لآ دك وو 5 كوالا دل الع ج1 ج ق7 ح1 هت ل1770 ب فم" قلك ج73: دان نر 27-0:

 2052255 يي تتللاسل121الا يي تب ت7ت2تتتبب7بتتتتت؟ت؟ 7777 7 7؟77ْ7©٠*72س272شل22شلل 0-9-0 2



4 
 ويس دوو امام اجب 2 7 ب6لا 2 ”لابكتاو بع داالمتاج كاع السم 1 1-0 سما ص افلا احد

 إ ا ولاقو ) : رقبلاةروسىف ءاح اذه ىلعو تاقبشر اياوثا هتودك و تادودعم

 (تادودعماماباالا ) نارعع لآ ةروسىف ( ةدودعم امايا الا رانلا انسمتن ل ظ

 | ةدملا لوطبالو اولاق مهن اك |
 ةغللا لغا دعو فلسلا ىف ئميس فاحلا ( فلخ ) ةدملا كلت اورصقف ْ

 ا املا زم نوكي اهضقب و نياضلا نم نوكي مالا“ ناكساب لكان ا: |
 مهب تسيل ١) افاخ عدنملو انفلخ تفلخ ) ةنرمى الا لوقىفاك |

 ناكرسشيو ىنعملاىف نالخادت امهنا ام«ف ليقو ( فلتلا كنال ناك |

 كن اوعجارت مهلا 3 زانلا اهيف مهسك ل

 فلحللا سب و انيف كوبا ناك فلولا من + هلوق هيلع دهاشلاو امهف
 رثاف فلخم نم ماللا مجفب فلخلانا مهضعب لاقو ) انيف كيبا فلخ

 هلوقرسف هيلعو فاضسم نرق لكل مسا ماللا ناكساب فلخللاو ىضمنم

 اظافلا برعالنا لعاو ( ةولصلا اوعاضا فاخ رهدعب نم فلخف ) ىلاعت

 لاملاىف نوكي ءايلا ناكساب نيغلاف اهطسوا ةّسه فالتخاب اهيناعم فلتخت

 متلابو ناسملاو بلقلانم ناكسالاب ليلاو ) ىأرلاو لقعلاف معفنابو
 ةظفل لحم لحب ناكم فرظ ناكسالاب طسولاو نايعلا هكردب اف مس

 .هيلع بقاعت ميسا محفنابو ىلاعت هللاءاش نا قورفلاىف ىت ًاياك رعب هنو نيب

 هسأر ا نهوهسأر طسو لاَشاولاقف نوب وحلا لثم اذهلو بارعالا

 سوو ضوبقملا ”ىثلل مسامحشلابو صبق ردصم ناكسالاب ضبقلاو بلص
 فاخ اذه لاش هريغ ماقم متاقلاوه ةفيلخلا ( ةفيلخ ) هرئاظن هيلع

 ءاهريغب فيلخ ةفيلحلا ىف لصالا ىرايالا نبا لاقنالف ةفيلخو نالف

 عمه ال نا ةفيلخ قحنمو ةمالعع لصولا اذهب ةغلابما ءاهلا تلخدف

 ىلعالا عّنال هنال هيلع هوعج- نكل ءالعف ىلع عمجال ةليعفنال ءافلخ ىلع

 ةزوالاو ٍهطبلاو ةرقبلا ىف ءاهلاو اهطاقسا ىلع هوعمج ءاهلا هيفو ركاذم
 اذا هع نما دحاو:اهنا: ىلع لدتل, نه اماو ثين اتلا_ تسل ةماملاو

 ةمدقملاو ةديصقلاو ةقيقملاو ةفيلخلا لثمىف ءانلانا لعاو ) ىشاوكلا ف

 ااا | || |1101 1 1 1 121 12 1 1 1 12 12 1 12121 12 1212 212 0 12 2 12 2ذز يل يدي

 ١ يف صو حس

  ةكرملاو نوكسلاب ءوس فلخو قدص فلخ لاقيفمذلاو حدملا ةفصىف

١ : ١ 
 ا اماو ةيعمالا ىلا ةيفصولا نم لقنلل اما نيهجو ىلع راظنلا نم اهربغو

 أ ةيفصولانم ل 0 ءاسنتلان وك ىنعمو ثنؤم فوصوم ريدقت, تين أتلل

 اة ل



 م -- ١

 | د كاجو قالا و تحامطلان 2 لوك مر 56 3

 1 ءاهقفلا ةرابع قاعج- ذيلتلاو ةاعسالا كَ ةغلاخلا 5 هنن تدرو شفخالا

 ا

1000 

 | ةفضوا فلاخ ىنعم فسوي ىنال انالخ اذك ةفيشح وبا لاق مهلوقىف
 ا تلا نعم ةفشنح ىنآل انالخ اذك فسووا لاق مهلوقو انالخ فسوابا -

 ٠ ١اما افالخ ماشه نبا لاق هترابعىف ةدايزب ىهتا افالخ ةفشحابا فسوبونا

 ١ لاحاماو افالخ هيف فلوخوا اق ع داع كلذىف اوفلاخ ىأ ردص»

 | ىفاشلل انالخ هلوقىف لامكلا نبا لاقو افلام ىا افالخ كلذ لوقا ىا

 هج والو ىىفاشلا بهذمل افلاخم نهذم موك تاع وس ةيلاخلا ىلع هءاصتنا

 انالخ فلام اذه انلوق .ىا.لمف رابمضاب قلطلا لومفمالع كاس
 ٠ | فلاح وعم ىق وك ذملا لب زتو ريثك " ريدعت تاكتران :م هيفال ىعفاشلا ش

 هنأ وهو ىف ع دم رللخ نيربدقتلان ه دحاو لكف ا 1

 ا سل اناعصا ىلا اب وذم فالملا ثادحا 2 ذئنيح

 لا .هنادحا بدسم نإ فالحللا ثادحا 3 ىفاشلا لبق اووضو.

 ا كلا نا | مالكح ىهتا انركذ ىذلا هجولا ىلع مزايال روذحنلأو |

 || نيفنصلا نم ناببلاو عرسشلا ددصب ناكنمثكا هيلع ىرج ىذلاوهو ) '
 | نيسثعب نوخروب مهنا جي راتلاباب ىف مهماهوانم ىريرحلالاق ( تلخ ١.)

 ' رهش لوا اذه لاَ نا راشخالاو نولخ نب يثعو سمحتو تلخ ةليل .

 ١ نيه.و تي ىناثلا فصنلا ىف لمعتس!ناو نولخو تلخ هفصتنم ىلا ا
 ١ عبرال نولودف لوكا ءاتلاو ليلقلل نونلا لعب نا رات برعلانا ىلع ا

 | لعين اوهو اضيا رخآ راستخا مهو هن تلخ ةرششع ىدحالو نولخ

 ةددشملان ونلاو ءاهلا ليلقلا عج ا ريعط و لالا ءاهلآ . رمكتلا عيتسا ريض

 | اوين هان هيون وويخلا ههنا )لاك ةوقفنلرقلا هب قلقا
 ْ نذلا كالذ مرح ةعب را اهنم ضرالاو تاومسلا قلخ مو هللاباتك ىف

 نب هنوسمو دو دبس تق نحو سف هيوم

 تاحا# 7-5 م جبس مي بحب تاجا دو كلتا يجوع دي«. نزع صاج ادم

1 

00 
 ١ رويل ع قعخ (( ركبصنا نوفا ولك ” الف مقلا

 ' اضيااوراتخا كلذكو اهتّركل فلالاو ءاهلا ةنسلا روهش ريععو نهتلقل ١

 ا تقاو ةريثك هارد هتيطعا اولاقف ءاهلا ريثكلا عمبا ةغيصب اوقطلا نا

 امايأ تقا 3 اق فلالا /ليعلا ع 4 ةغي ةغرضب دب اوقحلاو ةيودسا ْ

 1 لام



 اسمو اففإتو

2-١ 

 2 اا |0111 1 | | ذ| | ذ1 | 1 10 ذ ]1 ذز1 1 ]| 1 | 1 ]1 1ذ10 1021 1 121 1 1 1 1 101 101 120 10 0 2 246ة2 0

 17ج د جت
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 22ه معمم مريحم

 م يم حموش م ع -

 كلا 0-5

 ودم مخل ورجح وو بوو ناد د + وجر و ججبسما همر ودبس دمع مج يمص جوج هوم ل نت جمل خ7

 5 هم دس تجب و جسام بج جورج مع دج ع سوم

 ااا ر دكت (رظخلا)ا لوطملا لع لوسملا ىف اذك ةغلابلل اًضي( ىه ءانلا
 0 :|ىمس امئا) ثيدحلاىف و سوماقلا ىف 0 سابعلاونا |

 017 50) ارض د ءا فوذخم ىناثلا هلوعفم و لعاف لا ماقم متاق عفرلاب

 ظ . تانثلا نم _ةيلاح نع( ءاضن ) ةسباب ضرا ةعطق ىا ءافلاب ( ةورفىلع |

 اعلا ريملا ا تل رح ىآ ( ترها )

 ظ هبقل ضخما او مآللا ناكساو ميما مهقي ناكلم هر لاس

 ما ركلا تابثا .هيفو اضيا بقللا ىلع- قلطن مسالا نال ثيدحلا ىف ام الف

 01 | كلا رتل كما فرع ع ا

 ءاضي لثم ريضخ هعجبو رضخا ثنؤم 1 قراشملا حرش ىف
 ناكامل هلال ءاتلاو فلالاب عم ملامتاو) دوس ءادوسو رج- ءارج-و ضي

 لق ىرخا ةغبص ىلع اينبمو رك ذملا ظفل ريغ ىلع ثنؤملا نم عونلا اذه

 واولاب عجبا نم هزكذم عنتما.اك ءانلاز فلالاب عجلا نم عنتماو هنكمت

 ءارضملااف ( ةقدص تاوارضخلا ىف سيل ) مالسلا هيلع هلوق اماف نونلاو

 فلذا عم سانجالا ىف ءالعفو ةلبقلل سنج مسأ لب ةفصب بنل انه

 ةفص تناكاذا كثالذكو تاوارصكو ءارعكو تاوديبو ءادب وح ءانلاو .

 * رس لاعت ةللالاق (أطخ) تاواتنقن ءاسفناوخح لعفا ثناؤم نع د زاخ

 ردصم ادم ءاحللا سكي ىشاوكلاىف هلاق (اريبك ًأطخ ناكر هلتق نا) ءارسسالا
 طخ 122 ودنا اخت نفاناطلاو الخلا محفب و الاتق لتاقك ءاطخ طخ

 انزو اما ماك طخ ئطخ ردصم دم ريغ نم ءاطلا ناكساو ءامللا سكي

 (اياطخ) ريسافتلا رئاس ىف اذكو ) ىهتنا دملاو ءاللا محفب هىرقو ) ىنعمو

 ةزمهلأ ناف لياعف نزو ىلع ةزم#ا ىلع اهمدقتو ءايلارسكب ”ىاطح هلصا
 )1| | نفلألا دعب اهموذول ةمازلا ءايلا تلخا مث كاز ءابلاو لعفلا مال
 .ةفحنل امور ةناثلا ةزملا تبلقف فلالا دعب نيتزمهءءاطخ راصف ةزمه

 عمةزم# أ ةرمدك تلقثتسما مث ءايلا لبق ةزمملأ رسمك ىناطخ- راصف ءان

 اياطخ راصف ءاب نيفلالان يب اهئافح : زمهلا تلق مث ةرمهلا تحتق اهدعب ءايلا | ١

 )0 ال ةيوض د لانا نيناوع قيكوبس ةعبادج ا



 001 ااا

 توم نا لق) مج ا خر فا !ذك تا ةالصلا وهاد

 رعركحذ ىلع قلقا اليف :نوطئاضلار 5 د اذا ةئعادالا ىضر

 اروس مكل عنصدق ارياجنا قدنملا ل اهاان ث ”يدحلا قو) هع

 اهيففلالاو أوعرسأ عي ةدهحاوة 13 ا اتلعد> نانثك ( مكب 5 ا

 هرك ذ نونتابالهيحف زوكف ( هياتك ) ىلاعت هلوقىف ءاهلاك ةكرللا نان

 ءىثلا ةهحن ريعتساناكلل ثيح ظفل.( ثيح ): قراشملا حرش ىف كلماتنا
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 | ةهللا هذه نم ىأ دوجوم وه ثيح نم دوجوملا لاَس هراستعاو

 كلم نان نانملا 2 ىشاوح ّق ىواهرلا 00 راقتعالا ادعو

 م نالف ان ىف ع لا نم غلبأوهو ٠ تافلال 00 فذحي ال او

 هنع ضوعو هتقاس عم ناك فذح اذك ناكذا نيح هس

 ( ةصاخ + ةطوقنملا ءامللا لصف + فرظلابذا .لصتاو ذئمؤبف كن

 ضخ نيدقتت اقلام _.الوعفم هتوك ناهجولا محار وكت ط0

 ىعف ةعلابلل ءاتلاو ةص وصخ نجم ا ةنووك و صخاوا اص وصخ كلذ

 ١ اصوصخم هنوك لاح ريدقتلا اذه ىلع ةصاخ هللااي اولاذو ةيفاكلا لوق

 ءادنلاىف ريغوىاب لصوتلا نودي ماللاو فلالا اهيلع ةلخادلا ءاعسالا نم
 ءاوشتع طبخ ليق هنمو انهو هل ضرالا ريعبلا طبخ (طبخ )

 عرش ىا ءاوشع طبخ طبخ ميلوقف فعض اهرصبىف يتلا ةقانلا ىهو
 | هنودلثملا ىف ( داتقلا طرخ ١) بصي ملو أطخاف ةريصب ريغ نم مالكلا ىف

 هتتحاذا قرولا تطرخو هترششق اذا دوعلا تطرخ لاش دانقلا طرخ

 كوش هلرحت دانقلاو هلفسا ىلا كدب رمت مت هالعا ىلغ ضبقعت نا وهو

 مصفالا ( ةيصوصخ ) علام هن تايد ل برص 1 0 ا

 ىنعملا ناك الو ةفص صوصملاا نوكي ذئنيح ذا مفلا صوصلخلا ظفل

 اذااماو ةمالعىف اك ةغلابلل ءاتلاو كلذل ةيردصملا ءاب قطا #3

 لعمي نا ىلاوا ةفصلا عم ردصملا لعجت نا ىلا جاتممت ديعملا ءاملا ممض ]

 يلع نأ هلا ارها) ءانلادوجو ذئنيح ايطخا 1 ىفاك ةبسنلل يل ْش

 ا

 : ىهعركر مسوس ب دعو بجنون محد هياعتالج تارا جاما نا وااح تا و هداج« تس دات تحس | جدر زا تلقا هل أ هال راسا 11

 ا بصك مدس حمم جب د دس 0ك هيد حس موسم ماضسسم مرعب تاسسصمسسسم تح قس تن امج هيي + همح »0 يسنوو

 تم

 : تعي وسدد ميناس تلو اجل امك بلا | ماهر اعمل دعما سال < كلوا تملا نار0
 لابو نواس هدر امام دع هديسع همم صحم هيحسسم حم لسد امم هند ب

 وون



 ا 1
 ىساجلا قلطا اذاو باتكلا كلذ ىف روك ذم هنادارب ىساجلا تيبلاذه

 ايمالسا وااياهاحناكءا وسب اتنكلا ثالذىفنء روك ذملاءارعشلادحا هب دارملاف

 مهنم نير وهشملا نم ريثكءابدالا لضافالا نم ةساسجلا باتك حرش و
 ةساجلاب رهتشا اماو ىقو زرملا نسملا نيدمم نيدج-ا ىلعوبا لجالا ميشا

 مهددشتل اسج- اشي رق عت برعلا و ةعاصهشلا ىاةساجلاىفل والا نابلانال

 دلومو ىنالساو مرضا وىلهاح رعاشلا قو زرملا لاق ) لاسنقلا ىف

 ةيله املا كردا ىذلا مرضُحلاو ) ريهزو سيقلا ”ىرمماك ىلهاجلاو )

 قدزرفلاكمالسالا لهانم مدقتمل اوه ىالسالاو) ددسلو ناس مالساو

 ًامنىذلاوهدلوملاو ) هه دهشتسي ةج ءالؤه لوقو ةمولا ىذو ريرجو

 ميم الك ةيتاقس الو بيطلا ىباو ىزرهلاو مامن ىناك ل والا ردصلا 5-5

 نيتمحملا داضلاو ءاحللاب مرضخلا ) هءو رام ةلزنع هلوشام لعجي ناالا ظ

 ةيلهاملا هكا ردال رعاشلاو اهن ذا فصن عطق ىتلا ةم سضخم ةقان نم
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 ءارجس ءاضيبلا ىمست برعلاو ءارهس ريغصت ( ءاريج- ) هفصن عطقهن اك

 تلاغلا نال معلاو برعلا رج-الاو دوسالاو ءارضخ ءادوسسلا ىعساك |

 نضاسنلا - ناولا: لع تلايم او هرسلاو ةمدالا برعلا ناولا: لع ظ

 اهنعاللاىضر ةشياع ىعس ناكمالسلا هيلع هناةروثألارابخاىفو ةرجلاو

 لمحت لاا هيفام بستكيال هلا هانعف رجا نسحلا ,هلوقامأف ءاريج
 اا ءالرجلا ةقلا هيدا قمل !نولاقداك هج رولا امهنم رامحب ةقشم ؤ

 ةرجاهيلعن اجه + رعاشلا لوق اماو رجالا توملاب بعصتسملا ضالانع |

 ةرج ىف نسملاهب ىنع هناف * رجحا نسحلاو نينبعلا اهب قورت * اهضايب ىف
 ا
 ا
 : 0 أ
 ةجاح عج ( جباوح ) نا ول الا نم هريع نود ضاببلا ع نوللا ا

 نسملا عجب ىف نساحملا و ىلعلا عجب ىف ىلاعملا هرئاظن نمو سايقلا ريغ ىلع ١

 ةجام عم < ناباوصلا ىريرخلا لاق اهريغو كادوا عججيف كيواسملا ١

 ةلصوح )ماهو ةماه لدم جاح 2 هاك !(قو تاحاح ىلع ددعلال قاَق ا

 اذك بملا عمج اهب تيمس مقجا و رضح اذا ”ىثلا لعج نم ةلص وما |

 سمالا لعفل مسا( حالفلا ىلع ى ) قهببلا نسما ىبال ضايرلا ريهازاىف |
 ءاقبلا ببسىلا نيعرسم اولبقاو اوله الفلا ىلعىج ىنعف ءاقبلا حالفلاو
 - 2 تنس جلت 200 يت يم ع يل و

 4( قى )



 : هه 4

 (”ةيضاملا لاخلا ةياكحت) هتبادبع يسال تايلالا بلح ست قا قط ش0

 ظ

 هنع ريعف نامزلا اذه اعقا وىضاملا نامزلاىق ناكام ض رغب نأ اهانعم

 ىلحو ىفىف ”ىثلاالح لاش ( الح ) رصتخاىف اذك عراضملا ظفلب

 ىنعملا ناكف سوبلملاىلح نم وهلب لوالا عوننم ىناثلا سيلو ىيعف |
 تاوذنم لوالاو ءايلا تاوذنم وهف سولبملا ىلا نس ىنيعىف نسح ||

 زوج الو واح ا_هنم مسالاو ةوالح امعيج ام#«ردصملا نال واولا

 ( خالح ) لطاعلا دض ىلا هيلع ىذلا وه ىلاحلا نال لاح لاش نا ||

 رهتشا اك هيأ مساب رهتشا جالملا روصنما نب نيسح ثيغملاونا وه

 ماللا ن وكسو ءاملا عنب ىنا ولحلا (لا اذإ ولين نيدجا |!

 هسح اذك اهعدب و ءاوللا لعىلا بوسنم نون هرجآق واو اهتم ُ

 نونلاناكم ةزمهلاب هت نب رخآتملا ضعب و ) ةئيضمارهاوملا ىف رداقلادبع ْ
 ةزمهلا اما'ناليعتسم ون نارئاح نوتلاو ةرمفلا نعاةنيهخ ولا د ظ
 بسذلا تاريبغتنف نونلا اماو ريغال ءاولملاىلا ةيسنلاذا لصالا ىلعف |[

 ىناعنص اولاق [ك عضاوملا ضعيف ةبسنلا دنع ةملكلا نوريغي برعلا نال |[
 ىَرَسس لاقو.) سوماقلابحاص نك ذام حرص و نيلاءاهشص للا نا
 قادهبو ىناعتصك ةذاشلا سسنلانم ىهو ةيادهلا دحلا ىلع نيدلا ظ

 بلقتنا ثينأتلل ناك اذا فلالا دعب ةزمهلاسايقلا نال ىواولح سايقلاو ||
 قلع هيشاوخ شماهىف ىلح ىلا ولأةلاق ) نهتا وار

 فلالا دعب نون هرخآو لافي ءاملا مضب ناولحلا ةعيرشلا ردص ظ

 لاق ثيح فئاظولا باب لواىف ةيادهلا بحاص هدروا دقو ةدلب مسا

 هنمو لوقا ) ىهتنا ةدلب مسا اهناب اهحارش حرصو ناولح ةبقع ٠
 هتقو ىف ةيفنحلا ماما طوبسملاو ةرصنشلا بحاص ىتاولملا ةمثالا سعت

 هيلا بسن امنا ليقو ءاولملا ع ىلا بوسنم هنا ىلع لاوقالا ثكاو اراب ١
 هنامز ء اع لا كلك قطف اماءهننان وكيل ءاولحلاب قدصتت ناكءابا نال ا

 ميلا فيفختو ءاملا محفب ةساج ىلا بوسنم ىساحلاتيتلا ( ةساجل) ١

 نيبيبح مامت ىنامامالا ىلا بوسنملا روهثملاباتكلاوهو ةلم#لا نيسو ا
 2 ااصشلل ا
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 ")ناكر ةئالكرف 0 سل ايو مهضعب لاق ) ]
 لاقاك هسفن لجرلا رخافهىف ىناثلاو ) ىرهوملا لاقاكءاب آلا رخاف»ىف |

 حدملاددص ىف مهل وبرغملاىف ركذاكامهنم معاىف ثلاثلاو ) تيكسلا نا ْ

 لوالان ودني ريخالا نيبنعملا دحا ىلع وهامتا ابسنو ابسح اذكو اذكن الف |

 ادعام هيدارب و بسلا رك د. نابف ثلاثلا ىلع اماو رهاظف ىناثلا اىلع اما |

 صاخلاا ةلباقمىف رك ذيدق ماعلانا ,هدنع ررقتامل ةلباقملا ةنب رقب بسنلا |[

 حورلا وةكئالللالزنت ) ىلاعت هلوقىف 500 اذ ادعامهداربو |

 لعافلاو لعفلا ةروص ىلع ناتلك اضيا ةلبقو ةدلب مسأ ) تومرضح ) :

 لا عال ال اق عا وحفل ىلع لوالا مسالات ينبت كشناادحاو ائيشانلعج |

 ” نيالا لا لاوالا١ تفضا تئثناو توم رض اذه تلق ) فرصنام !

 هيلا ةيسنلاو اوم تضفخو اريضح تب عا توم رضح اذه تلق )|

 اليت راطحلا محلا ردتقملا ريعصت“ تاومتزيضحم ناعطتلا و :ئرتطح |
 ظ نوكسو ةلممم محن توهرضح نا ىنامركلالاق ) ةمراضملانم نآلف |

 | ادحاواعمسأ العج ناعما اههواضيا ةلسبقو نِلاب دلي مس | مهلا مف و ةظوقتنملا ١

 | امهارعاو امان ليق اذا محدالا ىلع محفلا ىل اع ىنبم هنم لوالا مسالاو |

 بيك رلا ناتغل هيف ىرس شم زلا لاق 0 ا لاقيف) |

 فرصلا هيلا فاضملاو زاح فيضا اذاذ ةفاضالا ةيناثلاو فرصلا نمو

 (اةنشم رصقو ةلطعم رب كر وز ىلاعت هلوق نورسفملا لاق) ىهتنا ةكرتو

 ةعب را عم مالسلا هيلع حلاص اهيلع لزن ارب ريبلا هذهنا 2 ةروص ىف
 ىمع“ امئاو توم رضي ىهو باذعلا نم هللا ,هاجن و هننمآ نم رفن فالآ

 ' نيح هلال توم رضحم مالسلا هيلع حملاص اهيلع لزن ىلا ةعقبلا كلت

 قاض عروة اهات ءاراوضاخ اهسأ" بيلا تع ةدلك غو كام اهزتضح

 عضو٠ىلا عضوم نمّةلك لقننع ةرابع ةياكملا ( ةياكح ) مالسلا هيلع

 ملكتملا ردنا اهانعم ( لاما ةياكح ) ةفص رييغتالو ةكرحليدنت الب رخآ

 ردقب وا نامزاا كلذ ىف دوجوم هن اكىضاملا نعم لماعلا لعافلا مسا

 ثاذىف ىذلا ظفالانأ اهانعمسلو نآآلا دوجوم هناك نامزلا كلذ

 4 ظفلت نا 2 ديالفقللا اذ هب ظفلتام 0 نكآلا 0 تملا



 نيا

 دل

 9 ا _ 7317 1 02

 اه. ابم تريغ ظطاقلا ةفضو بردلا تقطن دك و انوع 21د اهم
 اياشعلا وانادغلا اولاقف دارفنالادنع اهلوصاىىا اهتداعاو جاودزالال جال
 تاودغلا اولاقف اهلصا ىلا اهودر ايادغلا اودرفا ناف امهنبب اونرقاذا
 وه اوثاقو ىنأم ا اولاق ىنأم م اودرفا ناف 0 ىنأنه اولاقو
 ىلاعتو هناحسلاق اي اهلصا ىلااه 00 ةظفل اودرفاناذ سك سحور ا

 اهش ىعار طظافلا مالسلا هيلع ىنأ ١ نع لقندفو ) 0 0

 ءاسشلا لاق هنا مالسلا هيلع هنع ىورف ةنراقملا لي دعتو ةنزاوملا مكح
 تاروزوملصالاو(تاروجأ مءريغ تاروزأم نعجرا)ديعلا ىفتازربتلا
 نيدو انو نرخ 2 ذيوع ٍ مالسلا هيلع لاق و رزولا نم اهقاقتشال
 ١1 قلطش لكيم :تاماتلابسا تاع ع ديعا واب“ ناس
 * قلاب تملا نم لعاف انهنال دل لا لصالاو (ةمالو نيع لتنمو ناهد ١

 ءالكلا قرح ه2( نمح) ةماهو ةمان ىظفل ١ ةمال ةظفلد نزاون نا دصق ظ

 ٠

 ظ

 ظ

 اهلاصيتسال اهب باوملا تيعسف التق ,هاناص ًاتسا ىا موقلا سح لاق
 ةدالولا دعب ءاسفنلا اهدحن 1 اضيا 0 و ددّرلا اهقارحأ و بيرلا

 ْ] لصحت اهنا ليقو ملالاب ءاسفنلا نقيت اهتاقلعتم اهبحاص نقل اهب تيعمف
 ' هلةيحاصم ملال كلذل ةنراقم ىهف ءاسفنلل ىذلا ملال دولوملا ةدالو دعب

 | ارورحم ناك اذا(بس>) ضايرلا ريهازاىف قهببلا نسملاوبا ه رك ديوي
 | رعشلا ةرورضىف نكسنامرو 0 ةحوتفم نيلاة رجلا فرحي
 | اهحمق ناوصلاو نيسلا ناكساب كلذ --- لمعا نولوس ىريرملا لاق
 || لثاملا بودحما *ىثلاوه نيسلا عتق بسملا نال) مالكلا ىنعم قباطبل | أ

 | نيسسلاناكساب بسلا اماف) مالكلااذهىف دويل وهو ردقلاو لفارس
 ْ ىعلااذه ههدوصقملاسيلو (اباسح ءاطع) ىلاعت هلوق هنمو ةيافك كاويف ظ
 | كلذ بسحم كلمع نكيل حاصلا فو ) ثيلذ ردق ىلع لما هب دارملا امناو'
 ١ هيفىوتسي هريغ نم كلفاكىا كلبسحم لاق هل اكهددعو هردق ىلع ىا '
 ١ كلذلف اذه ترجف كيسحو ىبسح ردصم هال عجلباو ةينثتلاو دحاولا |
 ْ همزاك ادع لا ئَدَبَع 5 حا < تدرا كنال نوننمل

 ا .مولعلا رحب ليذ ىف ىدنقرعتلا هر 5 ذاذه نم مهبنك ىف ءاعلا لوق لعل )|
 2 حس صصص صخر مع م هه 1 ا سس ع
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 ١ هٌوامقرهدق ىذلا نايهسلا ماهلحاو رظنملا ةهيبرك اهنال تيع“ اهماهللو

 ماهيلا سا هيلع قاطا هلازئاب باعهسلا نم ثيغلا لزئاالف هللاةج-ر ثيغلاو ١

 تناكف منهج نم هللااهلازا هولا كلذك هنم ثيغلاوهىلا ةج-ولا لاوزل

 تناكاذا مانهج ةيكر لاقباهرعق دعبل هج تيعمنا نكم دق ورظنملا ةهيرك
 جاح هلصا (جباس) + ةلمحملا ءاللا لصف *ربك الا يتلا مالك ىهتارعقلا ديعب

 ىزابلا ىضقت فاك ىءاحراصف ءاب فيعضتلا ىف رح ىدحا تبلقف ديدشتلاب

 و ءادلا محفب ربللا (ريح) رباظنلاو هابّشالا هيلع سة و ُصْضَقن هلصا

 ايفل ردا نم حصا ءادلا سكب ربان ا ةغللا حاصعلا ىف ركذو ملاعلا

 ىنعم وه ىذلا ربما نيب نوكيل ءاملا مهب ريما لامعتسالا فر وهشملانكلو

 رسكلاو قلاب رملا حاصلا ىفو ) قرف دادملا ىنعم وه ىذلاربللاو ملاعلا

 لاق و لوعف نود لاعفا ىلع عمت هلال مدفارسكلاو دوهيلاراعا دجااو

 معفلاب هنا ىرداالىعمصالالاقو مهفلاب وه ةديبعوبالاق ركاب اوه ءارفلا

 رودي اك ةمدملاب ال ةلم#لا ءالاب وهرابحالا بعك مهل وقو ) ىهتنا ا

 وه بعكو رابخالا نم هنوربام 0 هب ىعت هنا نم اعز ةنسلالا نيب

 ل” هس حف وت: 315 111115 2 احسب سا7ص7لب

 00 ا

 نمز ىف لسا ىريخلا رابحالا بعكب فورعملا عئام نب بعع قدموا
 هنع ىلاعت هللاىذر ىلع لاق كالهلا فتملا(فتح) هنعىلاعت هللاىدررع

 ىاعت هللا ىبص كلل أ لوسر نم اهتدعم دقوال برعلا نم هن ع نك تىعاإم

 هلبق ىف رع نم اهتععتامو ( ةعئأ كد تامام) لوس هنععاو و هيلع

 طه سلا
 نوليخي اونكولو تاه هفنال طقس هنال هشارفىلع ناسنالا تومناوهو

 (ةج اوذ) هتحارج نم تجرخ حرجناف هفنانم جرح ضيرملا حور نا

 عقجاو يما ريك ةعح ا وذو ةديشاولا املا ةعحاو مسالا رسسكلاب محلا

 برعلانيم اذك لمفاال هللادحو جاوح ءاسن و ةجاح ةأرماو ةخلاتاوذ

 ني ري ا ا را ا الا ا
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 ةئدمو ةكم مسا ( زاجج ) قهببلا نسملاىبال ضايرلا ريهازاىف اذكو

 تعنمىا تزخح اهنال ازاهج داليلا هذه تيعمو دالبلا نم امه«لاوحو

 لادلا هند رفن| اذا ىد. رطل لاق (ثدح )روغ د دالبودالب نيب تلصفو |

 در وايملا لحل مضت ىما ثدحامو همدقام ليقف دالبو مدقعم مضنااذاو ظ

 لصا ىلدرتنا بجو دارفنالاب ببسلا لاوز دنعو ةنزاوملا ىلع ةظفافحلاو
 اا

 © اتكرح ) 4 00



1 

 ا
0 

 0 تيل دب

 ةقرفلا<عامجالا نم قتشم دعما ( ةعج ) هعم اموت هنوكحللاح

 نك اس ةلعف نيب قرفلاو ايهم ا نكن مهلا مطب وهو قارفالا نم

 لعافلا ىنعم.ك رحلاو لوعفملا ىنعمم نك اسلا نا نيعلا كرحم ةلعفو نيعلا

 ءاملا كر يو و هيلع كلوصخطم ىا ءاملا نوكسب ةككذلجر لاش

 عماحاما و سانلا هيف عومجتاما هانعف ةزملو ةزمهاذكو) هريغىلع كحاضىا

 تنردلاو 0 اذك تاعج- و عجب اهعجم و ىتامر لا رك
 يل

 قفارملا ىلع م ملا ةريثك ىاقفارملا ءاج- ةأرما لاش ةرثكلاوهو موخبانم

 ىشكرالا خو رك رثكب نيرتاسلاىارفاغلا نعم ريسلاوهو رفغلانمريفغلاو

 انذاتسا وانكشمرك ذهءار 0 رتاسلا ريثكلاو ا ةيفاكلا حسش ىف ىضرلا ءركذ

 قتتشم ((تاوخ) نصف فاركف تالا ا هللاداشنا ةمالعلا

 مهلا مالك هب عطقنب هنال اياوج ىعم اهعطق ىا ةيدابلا نالفلا باجنم اس و و سس ووو

 ازاوج لعفلا فذحدق لاش ( ازاوج ) كاقعلا حش ىف ناضمرلا هركذ

 ذئنيف ازيمت نوكينا نكم و زاججيلاب اقلطمالوعفم نوكيف ازئاح اهذحىأ

 هيوبيسدرك ذ(قلاوج)اب وج و هلثه وزن الا ىنعم زاوملا لمح ناىلاجامتحاال
 محلا مقل 225|1 ع عمل نا هريغ زاحاو قيلاوجالا هعجيف عع مل ا

 ١ لحالحىفو معفلاب قذارغ بابشلانسألا باشلاوهقينارغ عجب ىفاولاقأك

 ١ ( لهج) عارع موقلا سروهو.عارعىفو لحالحروقولا ديسلاوهو

 ىوقوهو كلذكن كي ملاموهو تكرمو !عالاببس ناكاموهو طيسب لهما
 3 أ

 املاع نوكي نإ هاش نم اع معلا مدعنع ةرابع وهو هشرعت ىف ليق اذاو

 ىردال ىذلا وه بكرملا لهملاب لهاطلاذ ) اذك الا نكمال هناب داقتعالا عم

 لهلاب علا مدعو لهجلانم هبكرتل اكرم ىعنف ىرديال هنا ىردبالو

 ىهو مانهج ةغاالصاى مد ةغلإا باص لاق ) ماهج) هنم هللاب ةيعتسلا

 ثيالاونا هركذ مهج تيع-# نونلا تددشو فلالا تفقد زق ايل

 اهريرهمزو اهرورذط مسا منهج نا ةيكملا تااوقىفو )ع نلا ةروسفف

 20ص |

 | اييص ول ومر عاعسأ ىا رفاببندل هبط وم 0 و كلا قفل |

 ١ ريثكلا ملا ةطاحالاو لوعتلا عضوم ىف نالممتست ناتلك ( ريفغ مج )

 سسوس سمعت فالكم: 3*20177:1:--1

 اهنا 05177001150 1 اا 66ش تاهت ال1637

 0 هرج 02145 تتعب كلنا ات انا

 : دوج” ع5 طال 9 طل 3711 لات ا تناك 1110ه شك انا خط 75 ادا ا: 151 اك كل: ةتششلا هلام 10 دحمان + حنش لاقل ناك نت 0م
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 0 111 ءاو ص وقنلاءاب نام ءاسلا نآل هر مهرد ل و 0 ةرشع
 ١ رعشلا هريس قالا ضاقىف ءايلاكسصتلا اا احو ةفاضالالاحىف ا

 ْ اهنعءازتجالا لكلا رخآوا نمتنآ ايلاف ذح رعشلاةرورضىف زوجدق هناف
 ظ نامزلا وه(ةيلهاجلا) » :ةمحملا ل ملا لصف * اهيلع ةلادلا د

 د لاهل اة وكل هن نعم ابهنم 5 رق مالسلا هيلع هثعب لبقناكى ذلا |

 اا ىا ادج هيلا سانلالام لاب ( ادج)كلمنءال قراشملا حرش اذك

 ا اة ق ةغلابملاوانعمو فودذدخحم ردصل هؤص وهذ دحاذ ,ىعمع ادح ا

 | ةبكلا حرش ىفىراقلا ىلع ميشلا لاقو ) نيدهتمو نيداج ىنعم لاحوا
 | ةغلابم لادلا ديدشتومملا رسكيادج ةريثك مجارتهيلع تدزو هلوقدنع

 هرع ىف ةرم نا كذالا بيصي ءاد ميلا مطب ؛ ( ىردج) ئىهتا ةزكلاق

 رودحملاقيف لوعفم ىلع هنم لاقملا نس نا مزاف هيلع ركش نا ريَغنم

 | اقباك ريركتلل عوضوملا لفعم ىلع تانبل هجوالو ) لوتقم لاشك
 ١ مدكلا رائاوهو ردملانم هقاقتشاو حرم حرج ىلع احرج حري نم

 ناناقي تسلا ىوخلا مساقلا ونا لاق ذبج و (ندِحا) راج قنعقف

 دحاو لكو ناتغل امه ليهغلا لهارك ذ ؟بولقملا لببق نم ناتظفلاا

 ردضم امهنم لكل قتشا اذهل و سني. بولقم سياكاهسفن ىفالصا امهنم

 | بذج بذج ردصم ىفليقاكذ بج ذبج ردصم ىف ليقف هظفل نم ةدح ىلع
 قفط ىنعم وريص ىا(ءاوثمدنلا لعجو ) هلوقىف اكريص نعم ( لعج)

 | هلوقىفاك قلخ ىنعمو ديز عرشىا ديز قفط هريدقتدبزلعج هلوقىفاك
 ؤ لعجو ) ىلاعت هلوقىفاك ىمسىنعم و ( رونلاو تالظظلا لعجو ) ىلاعت
 | ءاعسأنم ناتفرعمامه ىرخالاو ( ىلوالاىداج )ىعم ىا ( اثانا ةككتالملا

 6 ولوالاعيرف مك ميعك ىرخالاو لوالاىف 0 لاخداف روهثلا
 )ان نولعتلم : ماوعلاو ةلم#لاللادلاو د دطأ نع ى اسك كاش ىعنو قرفلا

 أ بلق دا ها هيف ن وكيف ف لولا اهنوفصيو يو ةمحملاب

 | رخألا ئداج ىفاذكو ) اريك نت ثينأتلاو ةرسك ةضفلاو ةمحمم ةليهملا

 ليصفلا لواىف قبس 5 ىرخالاو ا ءاتلاب ةرخالا مكي ءان البت نول وهن
 1 هلوق ىنعف عومجلا مقلب ةعاجلا ( ةعاجم ) بابلا اذهنم لوالا

 وو

 + قفز
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 هه هيجسسس وشتم من دنع عع كسا ت7

 ار يك ناك م اكان تنال ةكتادوقا> لدي« ١/0

 ا

 مهلا اوأر هدفا اذه قدس رعلا ذلا 0 1 0 1

 فير ءدلا مولي لوالامسالا فرع 2 تاوثالا ةثولث !ااول مو ا وف عول

 اوقع مهناولاو نيج و نم 2 ال فرعت نأ روعال وةيقيقملا ةفاضالابو

 مسالا ىلع ماللاو فلالا لاخدا نال مالكلا ضقانتل هدحو لوالا مسالا

 فرعتيل ىناشلا فرعي نا الا قب لف ةر كيبل[ ىلا هتفانضاو ةفرعي لوألا

 امهنمرحاو لكل لصحف هيلا هتفاضابل والا فرعت و فيرعتلا مالب وه

 فيك لاو ض ّرتعم 6-00 ناذ ) هبحاص قيرط ريغ قيرطنم فيرعتلا |

 | ابوث سثع دحالا لعفام مهل وقك بكرملا ددعلا ىف لوالا مسالا فرع

 ١ دحاولا مسالاودحا ولا مسالا ةزمال زنا بكراذا نيمسالا نا هنع باوخلا)

 ١ رتل حبلا تليلاو ليقتعمملا د تلعفام لاش امكفهلرواب في رعتلا مال قدكخ
 نير نأ نيوسالا في رعشا بوثلارشعلا ندا باثن للا صعب لوق اماو )

 نزو ىلع ءايلا فيفح يناثلا ( ىنامث ) هيلا تفتليال اسف زيمللا دودعملاو

 ١١ ةنيياسم عسسل ا نيص ىذلا ءومللا متالوثلا ىلا ةموسنم لصالا هلا

 اوضوع وةبسنلا قاب ىدحا اوفذح وةبسألا فن وريغي هنال اهل وا اوكف مت

 | افيفخحت محفيو نونلا ةرسكب ىقتكيو ءايلا اهنم فذحي دقو فلالا اهنع

 ١١ طقست و ةفاضالا و كضتلا ىف ءانلا تيثنو قاتشهقلا لاق قام ركل هك

 | ةيفاكلا حرشيف ىضرلاة مالا محن لاق ) ءاتالبرجلاو عفرلاىف نيونتلا عم
 ةنئاككنم ءزرجوه ىذلا نقلا 0 ايلا لالا ناع لثم'ايناق نإ لك

 عبرلاىلا عبرالاك نم ىلا ةفاضالا هناف نامثىف ةبسنلا ىنعم الذا رظن هيفو

 زوج وا اههيرَج ىلا ندودعملا نذه ةبسنل ئغمالو نيتعا لا سكلاو

 لمعتسال قالا نالددعلاد رجم ىا ةئاقلا ىلانوسنم هنا قاثلاىف لاق نأ

 هلا عرف لوقت ايد ودعملاال ددعلا لصالا ىف ةيناكلأو دودعملا ىلا

 || رع ا_هعيو فأل الا 1 ىنوورح كك٠س لوقت ال وةثالث مص عرص كحال 8

 ءانلا' رثع ءانلا ذك .ةأ هينا قاف 6 لو ه الدب هن وكل اردقت كلا بووستملا

 نولوع صاوالا ماهواىق صاوغلا هرد8 ىر.راحا لاق ) همالك ىهتا

 نا نمءايلا نوفذحت .هردةئامزامو ةيراحةرشع نامت وةوسن نامثىدنع

 ىقامتوة وسل و اع لاَع اهفاهتا ااوصلاو كد راتلا| طاوملا هذهى

 وجل ا رج حب يرحد عر وحد هوجو اح وديع انااا نإ + دع جيم جوع دوب دب جدت م ل لمد تن عتال

 نخل ا ا



 الا د
 0.3 ل هال ن3: هنا

 1 مثالا ىلع تغافل و :ماقل لزق اي دلما ع رب ل 1 ا 0 0
 أ

 حاتفملاىل اع مر خجلا حرش ف مك ىئينعيال 0 دمي تدضُف + ىايسلا ا

 فلا قدح ناكل 'ةزراجشالا 1 وهف ديد ثتلاو محفلاب مث اماو ) |
 ركاب هال امه كا ديعبشلل وهو ءلازه عم 20 راتحمف لاقو 0 ا 0

 هىنم و بجاملا نبا لوق حرش ىف ىدنهلا لاق هريغىلا هيراشن اجرو ) ظ
 حالفلا لاوكلا نبا لاق ىراستعالا ناكملاىلا ةراشالل همئو ةسسنم ا

ْ 

 ةفطاعلا منيب و هندب اقرف ةمش لاش. و ءاتلاب همه تتكي دقو حارملا حرش

  ىلواءاتلا كك رباهيف ةفيلناو الامعتسا ثكاو ةموعضم ةفطاعلان ال سكعي لو |

 م 3 0 ءاتلا لوخد زاوحن م اننا اة قانا اذهو ( قنا |

 ةحوتفملاهمثىف ءاتلابدا رمان ا ٍلعاو ) مثنمو لثمىفهفالخب سللا عض وم ىف

 دا زتالف ةضاخ فق وللا ةنب ا ضازاخ دعك ري ه1 ردم لك قاد [زتاقلا تنكيسل ذاق

 انا كلاو ةدككاسالا ناوكمالاو: هتاطلساو دلاماو هلي وكت لصاولادنع

 ةعبسىف أر قلا ىف تكسلاءاهو كرتملا لع فقولا زوحال هنال أطخ ىانم

 مهادهبف ) ىلاعت هلوقىف ىااثلاو ( هني مل ) ىلاعت هلوقىف ىلوالا عضاوم

 (هياسح ) ىلاعتهلوقىف عبارلاو ( هياتك ) ىلاعت هلوةىفثلاثلاو ( هدتقا

 ( هيئاطلس ) ىلاعت هلوةىف سداسلاو ( هيلام ) ىلاعت هلوقىف سماحلااو

 تكسلاءاهسوماقلا ف وغلا حرش ىف اذك ( هيهام) ىلاعت هلوقىفعباسلاو
 فقةوبنااهلصاو هانه اهو هيهام وح فرد وا ةكرح ناببل ل

 ةاسوتفلاقرك الا ميلا لاقو ) ىهتنا فقولا ةينن تلصو د

 "نمسا هصايتةءادشلا ءادل قءالا فككتلا هاه نوكأ يكمل
 لوقتف هب تكيف هيلع تكسلاءاه لخدا اذهلف ”ىش هدعب لاقينا ءادنلا

 ةقراقل ات 1 نولوّ. ىرب رملا لاق ( ةئالث) ىهتن هان. انساه ااجتااو

 رابتخالاو ىناثلاىلا امهنم لوالا نوفيضي و نيمضالا نوفرعيف باوثالا

 مفو تاوثالا دثالث تلعفام لاو فاضم ددع لكنم ريخالا فرعينا

| 

| 
| 
ْ 
| 

 وهامئا ناوك نملاق غال ةحوتفملا مى ءانلا لوخدنادهنم فرعي و ) ريدتيلف

0 

 ميلستلا 05-_ لهو 2 ةمرلا َئد لوق هيلعو هردلا ةئاعدا تقزررصنا ْ

 | فيرعت بوجوف ةلعلاو * عقالبلارايدلا وىف اثالاثالث + ىمعلا فشكي وا |
 ١ دن اسم حم دهب ديجج و ييحصو خب - مي جيجي مم عسسل ميوحد ١ رم بج جل مووت مم جس و م يم م يرو حج ييسر عم

 ( قاثلا )

 وا

١ 



 : سي مو

 اناس رك ذب ةدعاق 3 رجل هما قكج :ناتكا لش ) ٌاقعلا حرش

 ةيرالا ا ديحو انكش لاقو ) سكعالو لاثم دهاش لكف ةدعاقلا كلتل

 هللاءالك نم الا نوكيال هنا راشعاب صخا دهاشلان ا نيصتلا نضال

 معا دهاشلا نوكي دقو ءاغلبلا مالكوا مالسلا هيلع هلوسر مالكوا ىلاعت

 |( ناكف هيدهثتسال لاثملاو هبداهشتسالاو لشقلا ةعصيللا ارظن لاثملانم

 | عومجلاراتعاب اذهنكل رخآآلا نمدج و نم صخاو معا امهنف دحاو لك

 | ( لاثقلا ) ىبتا-داهشتسالا دمع ى دهاشلا يواس ةلثمالا ضعف لا
 أ روصملالثملاو ىلاعت هللا قالخنم قا اهبشم 0 روصملا حلا

 ىثاوحو:ريسافتلا ىف اذك هبدتيشاذا ”ىبثلاب ”ىذلاتلثم نم هريغلاثما ىلع

 ماعنالا ةروس رحاواىف ىلاعت هللالاق ( مامت ) تادرشللو ميشلا نا

 ردصم هنا ىلع ةمعنلا و ةماركلإ امامتىا ( امامتباتكلا!ىسوم انتا من ) |
 ثحماا ناونغنع ةرابع-( هش ) داشرالاو اذك كاوزلا فدحت كا

 عب رث ذب مل ول ثيحب لاجالا قيرطب ةقباسلا ثاحالا هيلع لد ىذلا |

 | بارعالا نم لحم هلسيل مهضعب لاقف هبارعاىف اوفلتخاو ل ٍ

 فوذحم أدتبم ربخ هلا ليقو تيبلا نم نيعارصملا نيب ضاسلاكو ه لب |

 ا ا

1 

 7 ا #أ####ذ##ذذ1

 9 )نادم ةيروتلان وكي :نازوج نم لاق ( ةيروت ( هيش اذه هريدعت |

 1 رح ىف اذك واولانم ةلدبم ءاتلاناىلع هئم. ةلعوف دنزلا ىرونم |

 | ةي رولا .فاقتثإ لق ىراخلا حرش ىلا لاو تظاصلا ا
 ناسا ليتالاو ةيروتلا ىرضخدلا لو تاع ايتو مر

 | لمفاو ةلعفت اميتزو لضلاو ىؤزلانم اسكقاتتشاب فلك نا

 ١ ليلدوهو ةرمهلا محفب ليمجتالا نسما أرقو نيبرع 9 محصيامنا ١

 | .( قضوت-) برعلا نازواف. مدع ةزمملا محفب ليعفالا نال ةمحتلا ىلع |

 أ كلذو ةرسكلاب ىربتلاو ىضوتلاال .ةعضلاب اممناثماو ٌوربتلاو ٌوضوتلا |
 | ءردتست نك زوممم .رخا اع لعاضوا لع نزو لعرتآ 0
 أ ( مث ) + دثلّتملا ءاثلال صف + هرخآ ةزمهولعافتلاولعفتلا نزو ىلع
 0 ةران نادك يىجارتلاو سدت زرلا ىلع لد فطع فرح ديدشتلاو مضلاب. ١

 انلا هيلع لولا اييرو ةل4:1 فطعلا فعل ةزائو درفملا ىلع درفملا فاعمل



 ممبيبيبيبيبيييبااااااااابببساااااااس

 00 ا مم خذ ذم أذ 0 010 10 0 0 0 2 2 ة ا

 هرسسف اذا ( همالك محرت) ىهتا هتقيقح دارتال رح وه لد ءامدب سيل

 اهريسفت و اع دوصقلملا نييعت باودالا هجرت نم دارملاو 2 نايسلب

 هم ىف جاتحيو همالكن م ماكتملا ضرغ ٍرعنالنا وه عاسنلا ( عاست )

 ١ ذخا حالطصالا ىفو لهاستلاة غلا فوهلوطملاىف و رخآ ظفل ريدقتىلا
 اماعزاص ىذلا صاخلتا نم ماللا محفب ( لاعت ) رهاظلا فالخىلع مالكلا

 هيف عسلاو زك مت هنم لفسا وهنأ لاَ ناكموف ناك نم لوشن هاصاو

7 21 5 3 : 5 
 واعلان م م اوولاعت هلصأ ماللا حت ) اولاعت ( فاشنلاىف اذك معىتح

 نانك اسلاعقجاو افلاءايلا تيلقفا ويلاعتراصفةعباراهعوقول ءايواولاتلداف

 كلذنم مغاراس هنكل ولعىلا ىلا بلطب ناكناو وهو فلالا تفذُخل

 نيقولحلا تافص نع زواحتىا ( هللاىلاعت ) ىنامركلا هركذ لامعتسالا ىف
 ةفص نوكينا زوجي و هرئاظنو ىلاعتدللالاق انلوقىف ةضرعم ةلجاهذهو

 ةلالحلل ةفص نوكت نا زوجب فيكف اولاقأك ةركت ةلجبا تلقناف ) ةلالحلا

 | هلليقف هتافو دعب مانلاف ىؤر هيوبيسزا ىوراك فراعملا فرعاىهىتلا
 | لاقف لامعالا نم ببسىاب ليقف نع زواجن و ىنسحا لاقف كيهّللا لعفام

 ١ فوصومب تصخاذا ةفصلان تلق ) فراعملا ف عااهنا هللا ةظفل ىفىلوقل

 ١ هتلامدغل ) ىناتسهقلاهركذ اريكت و اهيرعت افلا ولو هلاتعن نوكتنا زاح

 ١ ارسل ف ظل طي ع دج لا ةطاحلا هيدارملاو:فيسلا ف رظدمتلا (هتهنرب

 / هاقناخلثم فوصتلال ها نكسب صتخوهوىسرافلاةيكتنم طلغ ( هك )

 ١ ايندلل لابو هللادمعن ةغل فاككفكيوسوىرب كغكيوس ىولاب ةيكتىنعمو
 م و اكو هكا 1 - طعما هنوا لإ طق ب تتاح ةيانلا ةفانض الان( لو ةاك دكت

 ْ ةلكولا نف ةكت لعج نم نيمماعملا نمو ) مهفأف هجو نم ولو اضيا
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 ا
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 أ

 ىلع ناضمر حرش اك ثنّوملاىلا ةراشا امهالكو هيلا راشم فاكلاو

 نوعطقنم قزرلا بابىف هللاىلع نواكوتم ةيوازلا لها نال لكوتلا ىنعم
 ءاتلا مضب ةكت ذئنيح ةرابعلا نا لوالا نيهج و نم طلغوهو بابسالا نع

 نالكتو ثاروو هاجنىف مك واولا نم ءاتلا لدا مضلاب ةلكتلا لصالا نال

 لدب هنا لاش ىتح لادبالا فورح نم سيل فاكلانا ىناثلاو اهلاثماو

 اذ ىنمم ماللاو ءاهلا ىنعم ءانلا ( كلت ) :فرعاف ءايلااذكو ماللانم
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 حرار هلثم اوثلاو:تقولا بفيرمت عراشاا مرات )سنان نا
 موياانيينتوهو نيراثلاب رعموه ليقو ) ىعم هتخرو واذكم وبن باتكلا

 واولانكل الصا لعممت فرصت امثد>ادرفن ملو كنك وعل وكيلا انا اذكو

 هللاقتا ال اناث اماود هتلالجو هتمضعمادو ىلاعتىا ( هللا لرات) زكا |

 لاحم مدقلا ىلع ةنمزالا لاقتناو لاقت الل هنال امراضم كرابت. لاش الاذهلو |[

 عانملاو مقرلاو كراي ىنعمىف ددريناك دابعزب بحاصن ا ىوري) ا

 ريغصلا اهنبا بيعي و عانملا نبا لكستةأ مما معسف برعلا لئابقىلع رودبو ٍ

 ميقرلانا فرعو مهنم رسفتساف لبملا كرابتو عاتماذخاو مقرلاءاجهلوشب |

 ءهارابت نا و عاصقلا هب محدميف ءاملاب لءاموه عاستملا ناو بلكلا وه |

 نااولطلا 3 بءاثتلا ( بءاثث ) اضياىهعصالا كلذ ىزعيو دعص ىنعم .|

 اوفلتخاو ماعط ءالتماو لسكل ردص ءادباو ددمىا ددمتو طمتنم هف |

 سيلو واولاو فلالا دعب ةزمي لعافلا نز وىلع هلا باوضلاو همسرىف |

 هلاثماو راكذتلا ( راكذت ) هريغو لعفلا ىف وا ردصملا ف ناكءاوس ديدسب |

 و العلا يداعلا كولا محفب اهلك ب اكشتلاو رايستلاو لالا ]

 نيردصمالا ءاتلا مشب لاعفت ىلع تءاج ىتلا رداصملا عيجنا ةيبرعلا لها :

 ءاعسأ اماف اضيا لاصنتو مهضغب ل ) رسسكلاب امناف ءاقلتو ناييتامهو |
 ءاسنتلا يسكب لاعفت ىلع ءاعمأ ةدع اهنم تءاحدقف تافصلاو سانجالا |

 وهو ) كادن تيرت ) كلذ ريغو باعلتو حاسم ولاثمو فاف# هلوقك ْغ

 راكتالاو ةيناعملاكر خا ناعم هلمعتست برعلانكل راقتفالاب ءامدلا لصالاىف [
 ىببطلا هلق اذك انه دارملاوهو *ىثلا ىلع ثحلاو مالا مظعتو بحتلاو |

 + كلملاننا حرشىف اذك كترمااملعفت مل نا كادب تبرت هيدارا ليقو ) |

 خو اهلامل عبرال ةأرملا مكنت ) مالسلا هيلع هلوق دنع |
 ءاذؤلا رسمك كي كاني تبنت ىنامز كلا لاقو ) لدن تيري نيدلا تيفيز ْ:

 اكهلضا هلك اهنا ءانضم ىف ئوقالاو ريتك قالغستو كه فاش
 ةيلصالا اهتقيقح ةدصاةريغ اهلامعتسا تداتعا برعلا نكل و ترقتفا |

 اهنولؤه ) هبتشا امو كلبا الو هللا هلتاقو كدوا كتيع تبرت نوركذف |
 هناليق هل باحعالاوا هيلعشملاو هيلعمذلاوا هنع حدملاو ”ىثلاراكادنع



 - ةهللا هك
 (نيذب رفلا نيب نيب ذم) ذب "ألا ىف مالكملا رب دشت اكو تئنظ ىل وعفم ماقم ثالذ
 (ءالؤهيلاالو ءالؤه ىلاال ) هلوشب ليوأتلا ىلامثو هلاص# فشك د قو

 ىلع عئاو مسا لوخدلاف لم ول لوخدلا نيب سبقلا ”ىرما لوُق اماو

 اذه رف ةوشالا نيب لاملا لاشي ءافلاب بقمي نا زاس اذهلق هنكما دع

 (كنبب وىنابقارفاذه) ىلاعت هلو ىفاكسمجا و هئافرهضملامم رسركشتلا فال ١

 ثاقوانيب ثأجاف هانمفالثم شما انا انبب تلئاذا (انبب) ولا ىف قرشااو |

 ةيلغفلا و ديعسالا فاضم ةأجافملا نعم ةعبشم هقلا نامز ف رظ نيبو ىشم |
 ثسفر علا مسالا انبب ةظفل ىل و اذا اولاق ىنعملا هب مني باو ىلا جات هدعبام

 ىربراالاق) راد وجالافردصملاابيل و ناو ورمع ءاسذا متاق ديز ادب ثلقف |
 اهباب نع ثجرخدق اهئاب نذويلام هيلع تدير نيب اًضيا اهلصافامهئيباما |

 نتلممتسا واني لثمذاب هقلعتم ريغ ةراث مالكلا ىف تءاحدقو) اهيلاامهفاصاب |
 ريسايم ثرادذا سسعلا امنيبف ) لاقاك ةأجافملل ئذللا اذاوذاب هقلعتم ةراث ||

 ١ سسرلاوه اذا + طبتم ءايحالا ىف أرملا امئيب و 4/ةعطقلا ءذهىف هلوةكو) |
 اذاب ىناثلا ىف وذابل والا ثيبلا ىف امس عاشلا اذه قلتم * ريصاءالا هوفعي

 هابتشالا ليزي بيكريلا نال اهيلا امضب نيب مكح ريغ نا عدس سيل و

 «ةيقوفلا ةانثملاءاتلا لصف «اهءموسرو اهعاض وانع اهليحصو اهلوصانع !

 ال ال وسقم هنا الغ نديضم وا !نايسالا عت ىا فرظاناةراإل ١
 حاتفناو اهكرحأ ءافلاواولا تبلق ةروتهلصا نيهجولا مالكىف ةماذكو ||

 نايرط اوه ودحاولاراوتاللصالاىف ةراتلا هطةروسىف داشرألا ىو واهلبقام

 بغارلا لاق ) ىهتتا ةددعجملا تالعفلانم ةدحا و ةلمف لك ىلع قلطا من

 ماتلاىا حرللا ةراتنم لبق امثوهو ىرخا ةركو ىرخاة سم تادرشملاف
 ةصدعد ةسوداءا ةراثاوةرملاو نيماةراتلاو نايرلا روتلا سوماقلافو

 تيبلانمجب رحنا دارااذا اقراسالجر ناكهنا ىوو لج ررمسا (ارشطبأت) ||
 ا ذخاليقو ارش طبأت هلدما تلاقف جرح مث هطبا تحن لعحيو هفيس ذخأي |

 ميصل | ريشانتو ”ىشلكلئاوا ( ريشامتلا ) اش طبأت لاقف هطبا تحت درح |
 نساحناكاهظفل ىف اهلدحا وال ىتلا عوجلا نم ىهو لعفدتم ىدالو هلاوا 1

 | بحاصولاق اذكليابالاو ريكاذملاو ديلاقملاو نمايملاوىواسملاو حياقملاو |

 ( جاهنم )



 م ا
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 تحخراو هلثم ع يكول تقولا بفيرعل جيراتلا ) حران ( 0 جاين ئ

 مويلانيدتوهو نيراتلاب رعموه ليقو ) ىنعمهتخروواذكم ويب باتككلا |[
 واولانكل الضال عجف فرصت امهدحادرفنملو ديكوتلاو ديك آنلا اذكو |[

 هلالانقتاال اناث اما ود اهتالج و هتظعمادو ناشتىا (شاكران)
 لاحم مدقلا ىلع دنمزالا لاقتناو لاقتتالل هنال امراضم كرابت لاش الاذهلو

 | عانملاو مقرلاو كرات ىنعمىف ددريناك دابعزب بحاصنا ىور.) |

| 
 أ

ْ 
 ا

 ١ ريغصلا اهنبا بيك و عاتملا نبا يمت ا عهش برعلا لئابق ىلع رودو

 ْ مقرلانا فرىعو رهنع سسفتساف لبطأ كراشو عاتلاذخاو مقرلاءاحهلوعب ١

 | كرات نا و عاصقلا ه حدمبف ءاملاب لءاموه عاملا ناو بلكلا وه |

 | ناويملا مع بءءاثتلا ( تاءاثن 0 اضياىيععصالا كلذ ىزعي و دعص ىنعم ا

 | اوفلتخاو ماعط ءالتماو لسكل ردص ءادباو ددمىا ددمتو طمتنم همن [!

 | سفو واولا و نقلالا دعب ةريمج لعافلا نزو رع هنأاتاويطلاو
 / هلاثما و راكذتلا (ةناكذت )ءزيهو لذفلا ف وا: ردضلا ف ناكءاولل ها

 | رو العن يدكلا ) كوألا مشب اهلك ب اكتتلاو رايستلاو لأستلا نم
 || نيردصمالا ءاتلا محفب لاعفتىلع تءاج ىت ىلا رداصملا عيجنا ةيرعلا لها

 أ( ءامسا اماذ اضيا لاصتتو يضهالل) سيكلاب امتناذ ءاقلتو ناييتامق 1

 ١١ ءانتلا تسكب لاعفت ىلع ءاعسأ ةدع انهنم تءاحدقف تاقتضلا و :سانخالا

 | وهو ( كاد, تيرت ) كلذ ريغو باعلتو حاسمت ولاثمتو فاف# مهلو ةك

 راكتالاو ةيتاعملاكر خا ناعم ه|معتست ىرعلان كل راقتفالاب ءامدلا لصالاىف
 || ىبيطلا هلاق ذك ا كلما لاوشم فاو تالا عألا مظعتو بحتلاو |
 | * كلملاننا حسشىف اذك كتمااملعفت ملنا كادب تيرت ه.دارا ليقو ) |

 || اهنيدلو اهلاخخبو اهبسملو اهلامل عبرال ةأرملا ا ) مالسلا هيلع هلوق دنع |
 || ءارلا رست كني تبرت ىنامركلا لاقو ) كدب تيرت نيدلا تاذب رفظاف |

 | انهلضا دلك اهنا هاننعم ىف نيوقالاو رك ف الخ هضوي لد قا كن ١
 ١١ ةيلصالا اهتقيقح ةدصاةريغ اهلامعتسا تداتعا برعلا نكل و ترقتفا

 | اهنولوش ) هبتشاامو كلابا الو هللا هلتاقو كدر وا كنيم تبرت نورك ذيف

 هناليق هب باح الاوا هيلعشملاو هيلعمذلاوا هنع حدملاو *يثلا راكادنع



 و م

 ظ (نيكلرفلا نينياناذم) ةب الا ىفمالكلا ريدقت ناكو تذنظ ىل وعفم ماقم كلذ ْ

 ٌْ | (مالؤهتولاالو ءالؤه ىلاال ) هلوقب ليوأتلا ىلاعتو هنامس فشئشك دقو |

 | ىلع عقاو مسا لوخدلاف لمو لوخدلا نيب سقلا ”ىرمالوقاماو 8

 !: اذه ,زف ةوخالا نيب لاملا لاش اك ءافلاب بقعيا زاح اذهلف ةنكما ةدع [

 ' (كلنيب وي قارفاذه) ىلاعت هلوق فاك جا و هنافرعضملا عم ريركتلا فالضم ٠
 تاق وانيب تأجاف هانعفالثم ىبثما انا اني تلقاذا (انس) ومهلا ىف قرفلاو |

 اقل ل ةنخالا فاني ءاحافلا دم تمخم هللا اعرف رطن نيدو نعمل |
 تعفرزعلا مسالا انيب ةظفل ىل و اذا اولاق عملا هنتي باوج ىلا جاتح هدعبام

 ىريرطلالاق) رجادوجالاردصملااببل و ناو ورمع ءاحذا متاق ديز انبي تلقف

 اهباب نع تجرخدق اهناب نذويلام هيلع تد.زف نيب اضيا اهلصافامهنساما |

 | تلمعتسا وانيب لثمذاب ةقلعتم ريغ ةرات مالكلا ىف تءاجدقو) اهيلاامدفاضاب
 ريسايم ترادذا سسعلا امنيبف ) لاقاك ةأجافملل ئيذللا اذاوذاب ةقلعتم ةرات

 ١ نسمرلاوه اذا + طشعم ءايحالاىف أرملا امنيبو *ةعطقلا هذهىف هلوةكو) |

 ١ اذاب نانلل ىف ىذا ل وألا تينلازو انس ىعاشلا اذه يلتف + ريصامالا هوفعي |

 اما نيزك لا نال اهيلا امممضب نيب مكح ريغت نا عدم سيلو |
 «ةيقوفلا ةانثملاءاتلا لصف *اهموسرو اهعاضوانع اهليحتو اهلوصانع

 | 1101 الوم هنا له ندديضمو ا 'نايسمالا ضع قى فرظانا (ةزانإل |
 حاتفناو اهكرحأ ءافلاواولا تبلق ةروتهلصا نيهجولا مالكىف ةرماذكو أ

 لاب ركنا وهاودح اولا زان لص الا هراتلا هظةرروسف ذامرالاقواهلتفام |

 بغارلا لاق ) ىهتنا ةددحصملا تالعفلانم ةدحا و ةلعف لك ىلع قلطا مئث |

 مأتلاىا حرللا ةراتنم لبق اهفوهو ىرخا ةركو ىرخاة سم نادرو ْ
 ةيعدعب ةيمءذاعا ةرانأوةرملا و نيماةراتلا و نايزملا .روتلا سوماقلافو أ

 | تيبلانمج رحنا دارااذا اقراسالجر ناكةنا ىور لجروسا (ارشطبأت) |

 ا ذخاليقو ارش طبأت هلهما تلاقف يرحب مث هطبا تحن لعجيو هفيس ذخأي ا

 يصل اريشانتو ”ىثلكلئاوا ( ريشابتلا ) انش طبأت لاقف هطبا تخت ديح |
 نساحلاكاهظفل ىف اهلدحاوال ىتلا عوجبانم ىهو لعفدنم سالو هللاوا

 | بحاصودلاق اذكليبابالاو 0 ديلاقملاو نمايملاوىواسملاو حياقملاو |

 1 ال اح نواصل حلم حم حمل بحاح دج حمس حصص م وس بس ب بس هاا

 ٠ ىعر<» نكح دح مص حرس دج عدو احا ب يم هوجو جا

 6( جاهنم )



 --1 مو -

 لم علا ءاقبلا ودب الا دولخ مهل مثيل تاف ا ند ةقااسلا و اسال دعص نم |

 ١ ريغ ىنعم وهو ( شّيرق نم ىتادس برعلا حصفااا ) ثيدللاىف ( دس ) ْ
 4 سس ايل راقت ام انثكس الا ال واب وصنم لب ارورمال واءوف م عّمبال هناالا 3

 ٠ ليقو جايا ضعب بهدم ريغ ىنعمب تيدا ديب ٌنوكو عاطقن الا قى :

 | فورظلانم (نيب)لوطملا ىلع ةينيسملا ىثاولاىفاذك ل جالا نعم هيفوه |
 | ( نيدسلانيي غلباذا تح ) ىلاعتهلوقىف بصتتاف اةورح و ءاعسأ ليعتست ىلا ||

 ْ | ىلاعت هلوقفف راو (مكنيب عطقتدقل) عفترااكغولبم هنال ةيلوعفملاىلع |
 | لاه نوكسلاب طسولا هانعم و ةفيرثلا ريسافتلا فاك (كنيبو ىئيبقرفاذد) ٠ ا

 | طسولا ون وكسلاب طسولانيب قرفلا 'ىحسو مهلطعس وف ىأ م او

 ْ نوكيدقف فرظاهتالثو دحاو اهتثالث اهني وانيب و نيب وق ورفلا ىف كيرحتلاب |
 ١ نامز فرظ نوكيدقو رادلانيبو موقلا نيب تساج كلوقك ناكم فرظ
 ْ كلذ نيبو اذهّنيب هلصاو ةيئبملا ت تايكرملا نم نيب نيب ةفصلا طسوتملل لاعبو

 || مالكلا|اذهىف لصالا ناكل اَسدقو نيبنيب تاملكلا لعجو واولا تفذخل
 ٍْ رخآآلا ىلا نيعسالا دحا مضو ةفاضالا نع عطق انف نم فاسضن نا

 ع دحا 0 كبك ىلإ ددعلا باك ايش |مهنيد هضص عملا فطعلا واو تفذحو

 أ تسيل وتاكرمللا فخا اهنال ةحمفلا هلا دنع هلتريتخاو هرئاظنو رثع
 أ نيب ةظفل ىف ىتلا ةحمفلا سنج نم نيب نيب كلوق ىف ىتلا .دحفلا مزق

 يسرق اهيلع رخحا باقتعا هلال لب بارعا ةحن هذه نال ةفاضالا دنع

 مضلا نا ةيفرظلا نيب صئاصخ نمو ( مدو ثرف نيب نم ) ىلاهت هلوق
 نيبلاب نع هناف عفرلاب ( مكتتب عطقتدقل ) أرق نماماف لاح اهيلع لخديال
 اهنيبو ىنيب نيشاولا ق قدقل) هلوق ىف دبعلا اشلا هب ىنعاك لصولا

 دانكصالا نم نيب ةظفل ةظفل نال + اهتيعو دبع لح صولا لاذ ترقف *

 ورم وديز نبب باوصلاو ورمع نيبوديز نيب لاملا لودي ىريرملا لاقو

 ىضتقت نيب ةظفلنا هيف ةلعلاو ( مدو ثرف نيب نه ) قاقو هناهس لاقاكا

 | رادلا وامه لاملا كلوقك عومجتو وأ ىئنثم ىلعالا لخ دالف : ءااشالا ا

 ىدؤت كلذ ةظفلناو ( كلذنيب نيب كيذم ( ىلاعت هلوقامأف ةوخالا ن يد |

 || ةظفل ميقتف كلذ تننظ لوقت كنا تالا قيطنل ماس برع سا ١
 ل تي ل ل ل ل ل ير ل ا
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 | اا لعوأ كلذ له ءان كلذ 0 نا ضفاملا مزن لعوا ءاندىأ |
 ا لوطملا ىلع ةنيسملا ىشاولحا ىفاك كالذ ىلع ام اننيم ةثاؤك لا كلذ 10 ما

 ١١ ناك اذاو هل لوعفم- هنا: لع هلامعتسا درا وم ثكاف ايوصنم:ناكاذاف |

 | 11 نب اهيثن اننبم ىبملا نعنو قم نسم وهف. نشب كنا له. ايوقرم |
 | ءابلا نود ىلع ةمأكب هلها ىلع ىنب لاش و ةدحاو ةلاح ىلع تابثلا دوجوىف أ

 ' 1011 لهدم ايلع زي هينرع لع ل ناذازااذا لخترلان امين لضصالا |

 ١ * ىناعلا قربلا اذل نمايالا * ىعاشلا لوق مهرثك ارسف هيلع و ناب سرع نم ْ
 ١ ىنابلا حابصمم قربلا ناعل هبش هلا اولاق * ناب حابصم هناكح ولي |

 ] برضلا نابلاب ىنع لاق مهضعب نا ىلع ةليللا كلت أفطيال هنال هلها ىلع |

 | هانلاب ( تب ) هنهدب مدقتملا حابصملا ءايضب هقرب انس هبشف رحجشلا نم |
 |١ نبا ظفلىلع اهغاص ةنبا لاق نف ةريصقلاو لصولا ةزم# ةناو 8 ْ

 | ءات لصولا ىف ريصتق ةقرافلا ءاهلا ىعست ىتلا ثينأتلا ءاه ا قمل مث |

 أ هلوا كرحللا عذج نزو ىلع اهاننو ةدرفم ةغيص اهغاص تي لاق نمو |

 ! تليىف ةفرطتللا ءاتلا هذهو اهل ةزميلا فالتخا نع اهئاب ةكرحت ىغتساف |

 |0000 الو تقولا وصولا فتش ةيلضا د عاضبإا تخا قو

 ءارلاو ةمكاذ ىف ميلاك احوتفم اهلبقام نوكي ثينأتلا ءان نال ةقيقللا ىلع

 تش ىءاتلا لبقام ناك املو ةاتقو ةاطقىف فلاكافلا نوكي ناآلا ةرحشىف

 امهيف نيتغالا زك اوةيلصا امهيف ءاتلانا ىلعلد فلاب سلو انكاس تخاو

 هلوقىفو ( نارعةنبايسهو ) ىلاعت هلوق ىف نأرقلا قطن هنو هنا الامعتسا

 0 نا رانفا و مداسلا امهيلع سول نيش تاطغترم رابح قلاعت
 كل دما نوني دقو هفاكلا ق 0000 ىنا ىدحا

 ىربرحلالاق 6 ) ةفصوا ةدازام ىدنهلا لاقام هجون تصصخت اذا

 كإذك سيلو مهب ليل موج اهل دوسالاب صتخ مهلا نا اومهوت

 ةيشريع ةيش هنجزتمالو ا نواهطلاخال ىذلا ص لاحلاا نوللا مهبل لب

 ىضتقم ىلعف ه.رمتلا ءوض طالتخال مهب ليل رمقتلا ليللا اولوقب ل كلذلو

 راثالا ىف ءاحو مهب رقشاو مهب ضبا لاقب نا زوحي م الكلا اذه

 ةدحاو ةفص ىلع ىا "4 1 ةافح - ذولا موي 0ك 1

 "تزهر متم

 ا و يو ووو

 مس خه رعد

 ل ديانال نام دحوياب هلا لإ ع2 نسال ا 02

 ف 3148172 10ج تلا لاو طاح ثلث / | ا الم اهدانامؤتا "اطل ضانحزمانا# ف سف اطال عاما ةدو ناش 1[ كابتن



 هنوكل عجبا ناف عم ث ين ثنا ةلوعبلا ءانلا و بر واهل كلامه“ اكدتج وزر وأ ١
 اهلناو تفقس تلزم ديكاادل شاق دك هلا و كي دلل مكحف ةعاجللا عم

 ةدلبلا هذه لها هايعل ىدلاممصلا هب ىعم مث نادبلا 000 موسوملا انريسفتىف

 كيلاو + راغص مانص هيد, نيب ورج-!توقاينم عونصملا ريبكلا مصلاوهو

 ةلمملا نم لك دقت و نيئامهلابو نيتهتملاب ( داذغب ) + قدلا ةغللا يف
 ١ اهأعمو ةيسايعلا ءافلحللا لوا حاقس || دمج نب هللادبع اهان ةطوقنملاو

 1 ءارمصحلا هس مه تناك لبق ةيسايعلا كم رقحسم تناكمت م مرداكللا هب دم

 ميسا دادغيلا ةغللا رداون ىفو هعماب تيعم و دادغب رئسأ بهار ةعم وصاهق

 هركي ىععصالا ناكورمصلا ا ةيطع اهنأ كف ةيطع دادو يضع ناك ىمحعا

 ميشلا لاقو مالسلاةئ دم لوقو ىنعملا اذهل تالذنع ىهنو دادغب لوشن ا

 ماحعأاو امهم اععاو نيلأ دلا لامها زوحن دادغب نأ هللاهج-ر ىراقلا ىلع

 ىهتنا ) نيطايشلانع ىورملا مدفالاودو هسكعو ىناثلا لامهأو لوالا

 ا :ئدها ىتسكا مسالا دانغي قبعج هذازز :قهاشل كالاملا محدوالاىفو

 قرثلا ىف هنوديعي مص مهل ناكو دادغب هعطقاف قرمثلا نم ىصخ هيلا

 ءاسهقفلاو متصلا ىطعا لوقب دادغب ىصحلا كلذ لاقف دغبلا هللاَش

 هلخدنال مالسلاةندم روصنملا اهاعسو اذه لجانم مسالا اذه نر

 ةمعملا لادلاب دادغب لاق الل وش كرابملانءا ناكو مالسلا ىداو اهللا ناك

 ةلمملا لادلاب لاقي امئاو كش اهناو ةيطع دادو ناطيشلا مسا غب نال
 ناتسسلا ةهعملا غب نا مهصعب لاقو كلملا ةيطع اضيا دادغب ىنعملا ىف لبقو

 ماعنالا ةروسىف ىلاعتهللالاق ( لب ) ىهتناداد ناتسب تعب لجر مسادادو

 ىرخا ةصقولا لاقتناو بارضا فرح هيف لب ( دي ا هايا لب )
 | هركذ كالذك الا ىلاعت هللامالك ىف نوكيال اهنا نم ررقتئامل مدقتام لاطبال

 اطلغاهلبةامناكاذا بارضالا اهدحا) هجوا ةثالث ىلع لمعتسيو وهشلان ا
 ىتا اذا لاقتن الا درحم ثلاثلاو ( ىلو ا اهدعبام ناكاذا قرلا ىناثلاو ) '

 (مي) طلغلا اف عقبام اريثك هناف ءابتشالا عضاومىف زيبقلاب كيلعف نالوالا |

 فذحي ةيماهفتسالاام ىلع رللا فرح لخد اذاو ماهفتسالل ام هلصا |
 قلطملا لوعفملاىلع بوصنم (ءان) اهريغو مىلاو مالعو مع هلثمو اهقلا |
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 ْ قا ا و م نع ابها 3 رس و

 ظ تاماقملا حرش ىفو ءابلا متن اهناف ةراخا ىلا ةبسنلا نع زانت ةدلبلا لا
 | اهموهفم سفن نم ملاهنوكل ماللاب تفرع 00 واحلا ةرضبلا |
 لاش فاشكلاةيشاحىفو ىلا ةعئتملا ةاحد فالح اهيف 4ك سكنا عوقونم ْ

 هلصاو ةصرف تاوفدعب ىلاعلا مال بر ضب لثم اذه ةرمصبلا بارخدعب
 اولتقو مهتاداس لتق ىلع اوقفتاف ةيدنهلا نم ةريثك دبع ةرمصبلاب ناكها |

 ريما غلب مك هبصنم و هلعو هتفرح ىف هديس ماقم رهنمدحاو لكماقو مهتاداس ْ

 ةفيلخلا لسرا ساسنلا لاقف دببعلا ءالؤه لتقيل اشيج ثعبف ةفيلخلا ىلا |

 يه باجل نكي" شالا نم دحا لاقف دسبعلا لتقيل اًميج ةرصصبلا ىلا '

 ١ قانمكلا ةسشاح نم الثم تراصف ةرصبلا تبرخ نا دعب ثعب ىا 1

 | نوداملب ليقو ةرمشعلا ىلاثلثلانيي ايف لمعتسيام رثكا عضبلا ( عضب ) .
 | ريسفتىف مالسلا هيلع ىنلا ىلا لوالا لوقلا رثا دقو دقعلا بنصن '

 ' ةصقلاو ( نينس عضبىف نوبلغيس مهبلغ دعب ْنِم ,هو ) ىلاعت هلوق
 ؛ لوصالاو طبضلا لها لاق زونكلا فشكو زومرلا لحىف لاق ريسافتلاىف .

 1 ١ هلو *« نيعيرالا ىلا ةعببسلا نم طه رلاو + املا ىلا نيعب رالا نم ةمالا:*
 ىلع ءابلا رسكب ( ةلاسطبلا ) ىهتناعضبلا اذكو * ةعسنلا ىلا ةثلثلا نم
 ؤ 0 نم ةحللاعملا ىلا جات امم اه صنخ ناكناو ةلاعفلا نزو

 ' ضيقنلا ىلع ضيقنلا لمح نزولا اذه ىلع ةلاطبلاب ءحب هنا الا ةطايحلاو

 ١ ردصل|لافنالا ىف ميشلا نبا ركذو ) لحصلا ةروسىف ىتفملا ىدعس هركذ

 ' لملا ةلوازم ةعقاولا تاءانصلاىف نوكيامتا ءافلا سسك ةلاهف ىلع ئحب ىذلا

 د 1 اودعاصلاوةراصتلاو ةراعلا ودنا طاودعاز نلاوةطايللا وتباتكلاك

 ظ _ (ةرخالاب)رسسكلاب ةناهكلا هتف رحو نهاكوهف بيغلاب هل نهك سوماقلا ىف و) ىهتنا

 فانا ريخاىا ةرخالابالا تف ىعام لاب ريخالا ىنعم ةرْقلان زو ىلع

 مسا (كب اعب ) لوطملاو ةينيسلحا ار ناك وفلالا رهو رخ ادئلدقو

 0 رقبلاةروسىفىلاعتدّنلا لاق جوزلا لصالا ىفلعبلا وماشلابةدلب .
 هم ايقلالعب ج وزلا ىعس كلاملا و ديسلا لعبلا لصا وةأرملا ةلعبلاو لعب عجب (نهدرب ْ
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 2 تم وماما وقف سو ووو مابك وفم ا يراها
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 م ماج ويوم مام

 وم ورم ساسرل حاس هيض دمج كور عدم

 0 ه-  كفانم بدو و دع نع هب برا اك ا كيتو سم نو او حو وعسساج احساس يسود وح ملام سكك مك كح

 ا" يسر امس أ دامس حام

 هي حظا دعا

 2 اءلعف (ل معو لالهتسالا ةعازن تيع# راثألاو 0 كلت

 سصنت ليطربلاهل رق ىفاك ليطارإلا دحا و روتسدلا ف عدس ن ! ريقفلاو

 رحا همقلا لاق كة وشرلا هيديراو لب وطلا خا 00 ولتطابالا
 اهعجج ابى اهتم رب و رهعججاب ى 3 2 2 2 هعكسا 13!

 رخل حلاو عفد ةنادق لصالاو لبح ةعطق لصاالا ف مضل لا. مولا

 اعيش مفد نم ل ك0 اق مث ) 0 0 ىطعا هلليقف هقتعىف“ فارما

 4 لالا 1 حاصعلاى اذك هتمري ئىطعا هتلمح دا كلا

 ربلاب ءاحاذال حولا هرب 0 هن , ث ةراعتسالا ىثاوحق

 0 :أرإ ل 2 و ءاهرب لاقي و ضيا 3 00 مهل وق نم

 قم لشو لهتراثال تيرا: وهو طيلسلا نم-ناظلم دج[ سيم ل

 ىقدصلا ىطتقيىذلا وهو ةلدالا دك وا: ناهربلاو :نهرت مو وقك نالعف

 ادبا ىدصلا ىضتقت ةلالد برضا هسه ةادالا نا كالذو ةلاحال اذا

 فرخ قديما ىلا ةلالدو ةلاخمال ادا بذكلا ىيضتقت ةلالدو ةلاعال

 وآقنالا وداترالا ف اذكءاوياتهتلا نه ةلالدو تركزت تدكلا لإ اة

 مسأ وهو مد هديرب بي رعت (دررب ) تادرفملا قو صضقلا ةروسىف

 |يسأ راض مث كولملا .ةداعزم كلذ ناكويذذلا عطق هتمالعذا مايريسا نعم

 ىطعيام قخ اهعضبو هب ترشبام سسكلاب ةراشبلا (تراشب ) كيب ىنعم

 معفلاف هنسح ىا هجولا ريثب نالف مهلوق هنمو لاجللا ' اههتفو اهيلع
 ' ىلاعت هللا لاق ك سشلاب رابخالا ىف لمتتس دقو ةماعلا ةطلغ ن والا ىنعملاىف

 ريث انةناءثسال كلذ تيعمامبا ةراشبلا نا هيف ةلعلاو * ملا باذعب ,مهرشف)
 ب 00-5 م 0 8 ا .
 ريع مكه هور الاي ا رسل 2 ا

 ةراذنلا 5 مكر ل اء عفو اهظمل ىلطا اذا 2 بويخلاب د

 ا نذلا 1 ا هلوق 0 205- لع سل 2 ىالطا دنع نو

 ةراشدأا ةظفلريظن و رح 2[ 3 1. 2 ويلا ف 9 نمد أ ا ملنوةن | هل وناكو
1 

 برعأا ع ىف و ةحادالا عك 3 د 1 5 5 وش و متأملا ةاخل

 (ةرصب) صاوغلا ةر 3 ٍ فى ب ا لاك 9 ريح 0 7-5 ءامنلا

 شاي تاذةوخرلا ةراخماو ةظيلغلا ضرالا محنلاب ةرصصبلا زومرلاف
 0 يس و واو دج وع اسيا ا وعملا شم لولا # ضنا ص447 -- زطاسخ -تهقت ةكطع طن 2اس » كنس <تحسرك تم دوست تاخدي حس حت وجبس <> ةطهدعل - ٠ يحانسغا هطدر تأ هموم راع حسيسص حجج

 رام رب جدو حرت هماحا دجات#
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 ساهمت ت ةصص هدم جد مجم يزعم همم لم حسم < علا تا

 0 تم

 3 ا

 2 اح

0 

 ه6 ل

 ءابلا لصف * ا 17 هتلقام ءالكلا نم ٌكيسح ىا عنمو رجز

 | رهظ ىئتا ودس مالا ادب نم هتلعحاذا هرهاط ىف ىا * ىأرلاىداب ةدحوملا

 قازاعتتلا ءركذ ىأرلا لواىف هانعف مالا أدب نم ازوم# هتلعح ناو

| 

ٍ 

 شفخالا لاق رحلا هيلا بسن قارعلاب عضوم مسا (لباب) هرصتخم ىف
 ءامسا عيج اذكو فرحا ةثلث نم ٌركا هنوكو هشيرعتو هئينأتل فرصنال

 50 اهناذ ارحشو الفو اًهادو اطساو قارعلاو ماشلاو ىمالا نادلبلا

 برقي عضوم محفلاب ملفو + بلح يرق ءابلا ركب قباد + فرصتو
 دلب اهبف ضررا عيب رساو * نعلاب ةدلب نيتيفلا, رهو + ةططنلا

 رم لوقو ) !رجه ىتارغ عضيك روهشملا لثملا هنمو + نيرجملاب ىعست
 | رحلا هيوكرلوا هلابو ةرنكل لاق هناكر جه رجاتل تبحع هنع ىلاعتهّللا ىضر

 1 ليللا هنجاو تيبملا هلظا هانعم (تاب) رابخالا ةضور بحاص هرك ذ هيف أ

 | ادحم“ مهبرل نوب نيذلاو ) ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدن مني ملوا مان ءاوس
 ْ ةياوكيلا ىلع ةيلليم 0 3ك دعما ءاذخا نوكَكو ءايلا حقب 6 امايقو

 ١ نويعلاناسنا فو ا

 قوشج هنذمالتل لوس شفخالا ناكو تحي ىا مفلاب دحاو ترص ىا

 | (مصلتخن) تحن نالفل سيل اولوقت ناو مهاولوقتناو سب اولوقت نا
 . ءارلاو ةددشملا داصلاو نونلا جب رصنو نبا نعم تخو هلصا ءابلامضب
 ا وهو هيلا بست با هل فرعب ملو رصن تدخن هدنع دجو مص مسا ةلمحملا

 . عرب ردضم ةعاربلا (لالهتسالا ةعارب ) ايثدلا كلمو سدقلا برح ىذلا

 ْ ىا ىصلات وص لوا 00 هريغوأ اىف هياعحا قافاذا لجرلا

 اا ا يش لك لوال ريعتساف

 '”اضاتف ءادشالا نوك حالطصالاىفو ءادتالا قوفت 0 علا نص

 1 ةيطفاسألا ىع ةنكل ءادتالا قاومت تمس قيقحملاىف وهو ل

 1 الاجنا تتارملاىلع لدن ىلا 0 ا ةيسسلاى هلاك ىلع | اهيل
/ 

 ١ الهذ تسبلا ىلا ةيابملا "لع ةقوفتم بافكلا نم دصاقملا قلع ريشنو

 ( كلت )



 ناكل م لاوس نءاو ناهزلا نع لاوس ثلا تا ريسقتىف ناكناوىا هلضاو ٠
 ١ ل نماتك ض نانآنا مثلا نبا ىشاوح ريسغتىفو) ةمدقملا ةاؤسال ىفاك ظ

 . امسا العجو ابكر الق ىتم ىنعم ناك ثالذلف نامزلا ىنعم نآو ماهفتسالل يتلا |

 2 ىلاعت هللالاق ( ىا ) ميشلان ءركاذ نينا كبلعيك معتقلا ىلع اين دحاو
 ةرهابلا تاب الا كلت نم ةيآ ىاف ىا ( نوركنت هللا تانآ ىاف) نمؤملا جن ىف
 ةقرفتلا نال لسلق ثينأتلاو ضيفتسملا عباشلاوه ىا ريكذتو نور

 هو تب ع ةراج و راجباوك تاقضلار ع ءاعجالاف :كفئلأو 00 ١

 قزرفلانا هاصخمو) هريشفت ىف .دوعسل بلاوا علة رك ذ ماجحال تدع ضاق |

 « ةعيرالا عاونالا ىف عئاش سايق همدعو.ءانلاب ثنملاو 'ركذلل نيب '
 بوسلملا مساو ةبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لءافلا مسا هو تافضلا |
 لكيضفتلا ل ءهفا قالخح ةيرصيو ةنسخو ةنوريضمو ةنتراضك ةبسثلا ءاس |

 ناتيفا ديم ع ليلق اهف ىرفلظ ةدماطلا حا مسالا اما دفا
 هيف لئصالاو ةدماطلا ماعتالا لبق :نمءئاؤ راجي. راج و ةنافلو |
 ءاجسالا راب ىف قرفلا نم فرغ هقبف قرقلا نأ عم متنا رخل 0
 نوكيف الصا زيتا هيف دصقبالو ةعوضوم مابمال عوضوم هلال ةدماجلا |

 . باتك ىاب + هلوةك ةلق ىلع قرفلا ءاج ناو دعبلا لك اديعب هيف قرفلا |
 مدع نم روك ذملا اذه مث *. بسن و ىلع اراع مهبح ىرت * ةنس ةياب ما

 نا ةعئاشلا ةكصفلا دغللا ناذ ءادنلا بق ىلدعا عقورت :ا اذه اما ةقرقتلا

 زرئطملا نيفيا اهتبااي) كاع هلق اك ٍثنوملا ءاذن ىف ةقاؤلا ا كتر
 سي بولقم (سيا) حشا نبا ىشاوجيف اك ةأرملا اهل اي لاقينا عمن ملو ٠
 وهو ةيردصملا لع بضذ (اضيا ) ىنامركلا ىف اذك لصالاوه سُئيف |

 ضا ريدقتلاف ايعرو ايقس لثم اهلعف فذح بحي ىتلا ةقلطملا ليعافملانم '
 يك دج روك دحلان قبسام 1 1006 اعوجحر عجر ىنعمي اضا ْ

 الج ركملا ف هلجاوا ةروك ذملا هللا ع ادوعرخ تملا ىف مدقملاديق داع |

 ير عوض ومن مسازوملا محو 1 مف (هللاعا) قرسام ىلع ا
 لاقو لصو 00 هتزيخو ىلا هنو قدح ن 5 ؟ا١ هلصا 0وعس 5 هللا نيمي

 ةلك ءاهلا ناكساب هنأ (اذه نع انعد هنا ) ني عج نعا نوف وكلا ١
 هع هه * تصدح : ٍ يحل
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 ننتقل نتمنا رت تنت ل ةئم ض ست صنت سنتا ١

 ه2 7 ع
 لوالاو لعونلبتو لعن ذو ( لوا ) دوما ةدوسفىدعس ىلول ءرك ذا َّك

 20000 0 لبق ىعك هو ) 1 3 وا (

 ليلدت لصالا ىف ليضفتلا لعفا هنا عم نيونتلا هلخد اذهلو هل ةيفصوال
 حايمساا ىف ا عم اذهو 0 اخضاق الاو ل لئاوالا ا ْ

 هّتقرمص هؤصإ هلعج ل اذاو لواامأ اماع هّنقل لوعت هذ رحت مل 9 هتلعد اذا :

 اذه لبق ىتاثلافو ماعلا اذهنم لوا لوالا ىف هانعمالوا اماع لوقتو ١
 اهدق هل تكرتام ىنع# ارخآ الو الوا هل كرتام ِلاَعب ,ىريرخلا لاق ماعلا

 ةفصلا كح> نع هوجرخاو نسجرسا مالكلا اذهىف هولعؤل اثدحو

 نو اي ياما نسا لحال تح اني بيتس اروع ع ع هب معجب 6 دسحكو فول تاكا عا حزم حط عع و ةدفمم < بكوب ١ لاو "كو مذ حمي خلاب ١ امناجا عانس لالا

 < 0 طل ضلااشلتا لاي ترو امج اسم امص 4 دادؤمر حام خا دج عدد افدف ١ سعسامم ع جوع يشب همر هوس 4 وه مستهل

 00 لد ا 3 هأ - عفا ةطعف جهوىف مى تادلاب وى ءابلاو
 5 -5ك ففى دب 2 2 كح 2 2

 ةروسىفو د ةروس ىف ( مها ىلوا ) لوطملاو ةينيسملا ىشاوللا ىف اذك
 دانعق ترقلا وهو ىلولا نف لحعفأ وهو وع ا دوق 2 ىو ال ىلوا ديلا

 لؤي ناب مهيلع ءاددلا :ءانعف لانه ليقو وكلا لوا  دطلع تافالا

 فرشا نمه.يطاخت فوخو ددهت ةاكىلوابغا لا لاق اق ره رم

 : ىهنف هم اليل فاح ن ه هب بطاحيوا ز را لعب دجاج ىف كاله ىلع

 كلا لوم ءلقأتلا لعب تحن ةلاكو [رركم لمتسسام رك 3 اناث هلثم نع

 رمي لالا ( لها.) .تادرفملاىف بغازلا مالك ئهتلا زرحلل هيل هرما

 عومجلابو باح لابو ب راقالابو.ءام الاو ددبعلابو 6 1 0

 نآرقلا لها“ سانلانم نيلها هللازا, ثيدحلا ىف اك( هتصاخ هللا لهاو )

 | نلقو هيلا ”ىفلا ةصاخ جالا .لامكلا نبا لاك شات لها رهو

 « ”كلذكو :هلها لحرلا :ةحوزز: ىعسو ( لها نم ئباننا:) ىلاعت هلوق

 . هيلا نيويشمش نئذلا ديك مه ىلحأ ىلهاو رادلا لهاو دليلا لقا

 عولط نم: ةدملا وهو. مون عج ماونا هلصا ( مايا ) هريسفت ىف ىتاشاقلا هركذ

 اءرعش :اهبونع ىلا :نناثلا .نسقلا عولط نمو افرع اهبورغ ىلا: سمعتلا

 ىثاوكلار يسفتىهرك ذ اريصقواناك اليوطاراهنوا ناك اليلذغل تقولاو )

 رضحال ثيدحاى فو اهعباقو برعلا ماياف مويلاب ةدشلانع ربعيدقو )
 تراضحا ةلك .( نابا ) دحا ةعقو دارا ( سمالاب انمون سضح نمالا انعم

 ©( هلصاو )



 ىدنفلا وهو هش ثدي املأ ءأن و اذلف ثنؤأاو رك ذملا هيف قرع 1 هك 0
1 ْ

 ناكملاو نامزلا مساك نينبعم عم و تال د عوص وم 0 هناف هفرصل 00 

 2 قايتسوفلا 5 1505 نوبه ه3 تاذلا ناذ ىدتقملا 0 فالح ا

 بكزيف اهب موب نيعم ىنعم رابتعاب ةمه# تاذل عضو دق مسالا 1 ْ
 ةليعم هفص نمو ار ةيصوصخ أهعم ظحالاي ل همم تاذ نم هلولدم !إ

 0 ةفص 00 5 ةفصلا كلت 0 ىلع هقالطا 8

 ةلبعم تا عضو ىعملا 0 - ]| تاذلز انعم اريدقتوأ 0 لوم

 سرفك ةفصلاب هبشيال ام نوكف اهب ماقلا ىنعملا نم * 0 د عم ظحاليالو

 ىنعملا كلذ نوكينا ىناثلاو ) ةرج- هيقتاذل الع لمح اذا روس اك هلا زاب مسالا

 دلالا ءاعماك صوصخم قعمو ةننعم تاذنم بك لبق هل عضوملا ىف راج د

 0 امهيف رشعملاو ءامسالا نم نا_عبقلا ناذهو ناكملاو نامزلاو

 ( مانا ) فيرشللفاشنكلا ىثاوح ىف اذك قالطالل مكتمال يسال

 سنالاو نملانم ضرالا ىلعام وهو هظفلنم هل دحاو ال عجب باحتك

 ءانثتساة يمس ( هللاءاشنا ) سنالاب صتخم لبقو نمللاب صتخم ليقو مهريغو
 نجرخال كل وقناف كا يلا ىدؤم هداٌّؤم نا ثريح نم ل هنأ 52

 دوء«سلا ونا ىلوملا رك ذ دحاو ىنعم هللاءاشنا الا جرخاالو هللا ءاشنا

 نانملاتا ىف زل فاح (ندزوم ف نوتيسالو) لان هلو و

| 
٠ 
| 

 مييباكتملا دانك نال هلضا ىلع فرحلا جرخااننا لاقنم ءارفلا لاق شيرقل
 ةثلاثلا طقساف اهعاتجا لقثتسا انا لاق نمو تانون ثلث تعجاف ك0

 نال دف ودعم لوككا ملكتملا ريعضان نا هراتخا ىذلاو نيلوالا قباو

 ١ ةفوذحلا امئاو نك اس فرح هنم قبو مسالا ضعب فذح اهفذح ىف

 ١ ىلوا اذه ةنك اسلا نونلاو ةزمما فورللانم قدو نانم ةيناثلا نونلا

 ّْ ربع 2 نوتلا هذه فذخحلا لهع دقف اضياو ف رح هنم قيام فذح نم

 دكا ىلوانأ نم ا «ناكفات 50 قزح 0 0 2 م

ْ 
| 
 ا
| 

ٍ 

 ١ كلذو اهب قلعت عونال ىنتم عضل ىف طح وا وانها عضطو يس ل ْ ظ

 | نيعتل اثعاب ابيسو هلعض ومنع اجراخ ىنعملا كلذ نوكيا لوالا نيعسق ىلع ١

1 
 ٍإ
ْ 



 (ىذلا) هلايذو دذللا ند هر ا 00 دب نفضل | ةدايز هلوا أ

 تفذَح نا ىلا مالا هيف ىضفا لامس الاو لوادتلا ةركبلو ىلا ةلضا آ

 + قلل ردد ذل ولافي رجالا ءابلا وفزخ اوجد مدد علا هان 1
 | نيعوه 2 ل ماللا 0 7 ظ اضنا لاذلا 20 ذنلا واقف ْ

 لمفللا | | تلقوا ماق ىذلا كيدز تاق ناف فيرعتلا مال ىرخالا ماللا ناف لعفلا
 نونلاو ءايلاو ىئذلا كلوق هان 2 ماقلا مالذا | دحاو ىنعملا أك مالا ا
 : : : ا

 عملا خم تالوتصولا نا َرْرَعت ا1ةلالدلا ةدايزل لب .عمجتلا سيل يذلا ىف ٠

 هيلا نعل عما نيدناىف نونلاو ءاملا ناكول هناكو ءاوس نق دحاولاو ١

 اًضنا نكي ل مو 0 كادلتمق ةداعااراح ىلع ةفوذحلا ةلعالا ءانلا عما كح ْ

 طعاذ 53 >اذ هي ىلع كلذ كدِف 1 راد ىت# ل 1 ا رعد لف ايم إ

|| 
 ١(

 ا
 :نعالوذ هر ( ولوا 0 همس سدو ىونقلاندنار 1: 01 لإ راسا 2 أك 1 ا

 ول راو ةعصدعبواو اه رحا طا ترعلا مالك قدجو مل ال ليكن اذ هاعيل ا / ا
0 

 2 ل ماقه مأق املو ا ولالا لاعب | 2 عل 2 ريغتلا نم رعد 6 00 3 95 تاك
0 

 قتلت دقو ) : قدمها ليضاغال ةيقاكل لا 26 2 5 |زك دمك ايل 0 .اض

 ح

 .٠ 1 3 - ه4 ءل ع 8من ا | |
 داؤفلاورصبلاو عملا ىلا ةراشاوهو ) ل قدس هنععصل د 5 ا[ :أءْملاو د

 4 لعفاع و همفن رعد وديه 1 ,اولحاو و اكعد هذه نم دحا ولك ىأ

 هوما تدب اهلاوحا َنَع هل ٌوسته 0 ا 0 رثعلا ىرح تف رحاف هرداص

 ةلزخد لعل لزانملا مد انو 0 ناك اًضيا 0 ريخل ٍِع اح نلسقلا م حل 5 ال عجب

 ىنفملا لويس لَه يا 0 30 لإ كّماوا لول 0 6 ىوألا ا

 ةاحلا قافتانكل ماوةالاهيف ياو را كلذ ةيطع نياركنا هيشاوحىف

 رسما 0 ةزمهلا 2 ( تاهم د ا 2-5 هج قلي +. تانكلا 6 َّخ ا 1

 اهتدانز , ةدنسماو 6 رغق تديرز اك هيف ءاهلا تست مالا ع اضبا ا

 نلعلا روس دار اق مك ىبا سايلاو قدنخ ىهما لاق ةدحاولاىف |

 د ) ب (ِ ) مكتاهما نواب نم مكجرخاهللاو ) ) ىلاعت 0
 30 عع 9 كحل تلمح اس يمس ريال يل لل يي يي م يسلب

 هك حو

: 1 0 00 
 ا رصبلاو 0 نإ ) ىلاعت دئلا لا 6 0-2 3 لصت و مهو

 مياهنا ثيح نه 8-0 ءاللقعاا ىف ىلغ ناو ءذوأ نأ وز اذهاهح اص 5



 رثلآ نكسب لب برعيال هلا مزج ريبكتلا نعم ةياهتلا قريثألا نا لاق
 رظن هيف ةنسملا دصاقمىف ىواضتلا لاق ) ةيربخلاب عفرلا هدصاناكناو
 ةيبرعلا لهال ثداح حالطصا باىعالا ةلب اقمىف مزللا ظفل لامعتسا نال
 ْئمما توتثلا ردم لع نع ةيوسلا طافلالا هلع ليك لات

 عع ناذالاو 0 هللانم ءارلا مضي 2 سانلا ماوعنم ىذرلا لاقو )

 ءارلا محند سابعلاوبا ناكوىودزلا لاق اذكو هعطاقم ف برعم ريغ افوقوم

 ةين اثلا ىف اهتكسيو ( هللا ىلا ) ىلاعت هلوقك نينك اسلا ءاقتلال ىلوالا

 تحف امئاو نوكسلا ملا لصا ( هللا ملا ) ىف اولاةىباج جا ىشاوح فاك

 نكح نإ نتافلا ناكر هللا مسا ىف ماللاو ملا ىهو نينك اسلا ءاقتلال

 ةماكلاىف عمتجي الئارسكلا اوهرك مهنا الا نينك اسلا ءاقثلا هبجوبامىلع

 تي يلا

 | ىلا لدع كلذلف ةماكلا لقثتف ةرمسكلا لصا ىا ءاب امكن ناترسك

 فلتخاو ) محلا ىلع ناو فيك ةلعلا هذهل نب اك ف خا ىهىتلا ةصتلا
 ريبك ىنعع ريك | هللا ةغللالها لاقفريك ١ هللا نءمىفوحل !لهاو ةغللا لها

 ْ هللا ىلع نوهأ "يم سندا نيه ىاأ ( هيلع نوهاوهو) ىلاعت هلوق هنمو

 ٍ لاق 0222 هريغ هعم سلذأ هريغ نم ربك | هانعم سل رك اهللاهلوقو ”ىش نم

 , لقعلاب هلال 21 ناوسا ول اب لان ل انعم اعاو هنمربك اوه

 00 هللا هاه عضوم ىو 1 ريغ هلالح كرد نانمرك اوسايقلاو

 . مهشلا هركذ هيف اوناك ؛ئىش لك اوكرت ناذالا اوعمس اذا فلسلا ناكو

 . انتللا دعب ءاح لاَ ( الاو ىتلا ) ءايضلا ىف ىثرقلا ءاقبلا ىبا نت دم

 ةرابعلا رصقت ىتلا ةريبكلاو ةريغصلا ةّئطحلاا دعب ىا ماللا محفل قلاو

 ١ ماظعتسالاو داعبتسالا ماقمىف لمعتسي اهن اش ةعاظفو اهتزكل اهنا نع

 : نكي مل اذا اذو ماهبالا دصقل ةفو صوم اذكو ةفوذحم لوصوملا ةلضو

 لوقك لتلذ اهيلع لد 1ذا ةلصلا قذخ نوح اًدكو نا ةلض ةلصلا كل

 | اوفرع ىلوالا نحن ىا.انيلا مههجو مث كعوج+ عهجاذ ىلوالا نخي
 ؛ ريغصتلا سايق نال سايقلا قالخ لع تك ريغسعت اتللاو ) ةعاجشلاب

 | مطنع اوضوع مهنكل ةيلصالا هتحمت ىلعوبا اذهورغصملا لوا مضي نا

 سم

 ظ

 ١ لم”. تالا لضم لنا” 9[1ااينبا '
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.- 

 د 1 ع
 هد و ا ع 8 سعد سا حت - -

 ةعطقوه لب ٌرثك اوأ ناتعطف نوكش ىرخا ةرع هل مزجا مث ىلودس م ا

 هادف ناب تمرحجا ا دَببلا هلعفا مهلوق اذكو رظنلا اهبف ننال ةدحاو
 لضالاوف اهي ماللا ناكو هب عوطقلا لوقلاونمم هب دعطق تعطَق

 ىّضرلا مالك ىهتا»اهف ددرت اللا ىئم ةمولعملا ةعطقلا ىا دهعلل |
 هنع اضوعرخ الاف مملا لعجو ءادنلا 00 ( مهلا ) ا

 ضوعلا نب عج زوجنالو ىلاعت همساب ءادتالاب كريتلل ملا رخا امئاو

 املا ثدحام اذا كا عامل ||لاقأاك رعشلا ةرورض قالا هنع ضوعملاو

 ىه ىتلا ةددشملا ميمو ءادنلا ءاب نيب عمجل *« امهللاب مهلا اي لوقا *
 لدبلا فالخ لحلا قالتخال كلذو ىدانلا ءاي نم لدن ليلخلا دنع
 طقف هنم لدنملا عض ومىف عش لدبلا نأ ىنعي داخ الل دم“ كدتملاو

 امنا نوكي ذئيف هعضوم ريغىف وهنع ضوعملا عضومىف عش ضوعلاو
 ةباكلا هذه لامعتساب نيلصحلا ةداط ترجدقو قلطم صوصخو مو |
 ريصيل ىلاعت همتاب هتابثا ىف ناعتسي هن“ اكو افخو فعض هنوبثفاهف |

 هانعف ( ديزالا مهلا موقلا ىءاحوا ىتءاجام ) تلق اذاف اهجو هتنواعع

 لاقبو ءانثتسالا ىلا جاتح لب 1 ريغ لوالا مالك نافبراي ىنذخ اؤتال
 دهشي ناهللاوعداىنا عا عسا أ ابا لاق ملكتملا ناكف مالكلا ديك ًاتلاهنا

 "لا دخان اره ( عسبلا ) قدص ءانثتساوق> هلا ىتالك ىلع

 ىدهعلا ماللاب فرغف هيلع كارشالا ءورط تبسي اريدكتم رعلا لع

 هانرك ذ اذك ( ديزيلانب ديل ولاشعأر) سعاشلا ل وة لثم نالفلا عسبيلا ىلع

 لاّمنالو ءاهلا عفرب لاب نا يغبش ( ربك | هللا ) ناببلا حور انريسفتىف

 مزمجاب ءاش ناو عفرلا# هركذ ءاش نا رايخلاب وهربك | هلوقىفو اهمزحي |

 ادع اًهُقربك الارك ذو ةمعلكىف معفرلاب هللارك ذ اذ عركفار ناو
 اذه ىواتفلا عمج ىف اذك رايمللاب ةريخالا ةرملاىفو عفرلاب ةريخالا ةرملا

 مزج ةماقالاو مزج ناذالا ) مالسلا هيلعهلوقاماو ) ةيبرعلاب قياللاوه
 | قمتلاو ةكرللا عابشا نعاسملا دارملادكك ردقت ىلعف ) مزج ريبكتلاو
 |. ىناكلاىف امك شحافلا دملاو طرغملا لا بارطضالاو اهيف

 يي بم تنساب

 © لاق )

 ظ ظ
ْ 

 ةمآللا لخدو ءىنتسا مث” لثارساىب ىلع مالسلا يلع سايلا هفلضسا



 ب ُ

 ع ه0 لدم# يمرس ل هاب كلن 1: هدم »+

2 

 0 دوك هصر دج ومتكالل اناوو ك6 مكس ماد

 0 لا ا ا ا ا ا ا الا اذ ز 0010و 0 ا

 : 0 ددروك نب دل هنا ى ماو عاود تسل

 تلئناننوححر و يتصل ٠ ىاوبلا عبج برق ة تاسعا عيج برق م 2 1
 نوححج زو 0 امطع ىاقاو ادن قولا يرو ل ةنروكت نا نم عنمم اذام

 هيلا دسم لكل دب واف دنسملا ل ايصغتل ءاغلا نا ىتاعملا مخفر ررقنام تلق ( هريخ

 : ندب نسير ةوناوقم يقع نوعجر ,هلوق ر يب كيلا نكمل لو ع ردقتىف

 0 ءادقالا للم هتاف ماقملا ىيقحت ' |زه ريشا هطيرش ىلع راعكالا

 مدقالاف مدقالا ( هيلع قسقو ئراتشملا مالك انهىلا مان ال نم دحاأ هيلا

 لوقعلا ىوذدي صنت م ) 1 ( ماقملا بدك امثريعو لثمالاف لثمالاو

 5 : 00 * ا ا ل هزاويسلا لكاو تع ايلا نقواكأ مهل وق لوعتام لمقناف

 اذا هواج نالف لك ا لاّساكىدعتلا نعم ىلع لو انه لكالانا انلق ةاشلا

 عار لاى 2 وعن 00 تاك ؟ حرا راش قار بلا مر :و) هيلع ى دعت

 ىلاعت هل 0 0 م 1 00 ازاحم دا تانفصي فص و ا

 م ا ءامجكل انيكلا (ةييكالا ١ (ندجاس 1 مهتار  ةياكح

 ةيراضلا عابسلا ىلا ةفسالفلا ناسناو ريسك الا ةيسناماو سوماقلاىف اك

 ةيعبسلاةرساكلا ةوقلالا اريسك أمسمل مج [عاورساكلا شوخ وا
/ 

 ءازحا ماس ءاىو ة ةرهاقلا ة 5 وقلا نم 0 112 هلا 2 : ةيوقلا ةيدسالا

 ةضبارلاو ةطبارلاو ةثراملاو !راصلا ىالكلا لاعفا 8 7 0

 ٌ ماهرلا فانصا ىعانصلا ملاعلا حاوت ها ءازرجا عبجج هب قو ةطباضلاو

 ٍإ اضنا اهديلوتو ن اولا ةالعإ ةنولملا 00 ىح تارا يلا م لد زغلا

 ١ اسهروص زوهظل ضو نضملااوا ةدالؤلاو نلةعاب اضعب اهضعب نم اما

 1 نيوكتل ةيح وما ءازد 0 الا كا نم نيفعتلاب اماو 0 را | ا بيغلا تئاغ نم
 تت

 ىدلخلا مامالل راج ياه حست *.ناهرلا تانك ق ني دلطا مامالا 23

 م عضا وما ضعي ىف ليءأ انف دلل عجاولا .ىق سيلالإن العا 2 هدلحمب نب 40

 ' ىناضمرلا ح 0 قا د ل1 افرح دل مالو بنل

 هنسرافلاب هائعدمو نجل هنشوأ ة ةهرسصسشل ا 6 ( كياقعلا حرش ىلع

 ١ ماللاو فلالا لخداف اهطق نعم ام. هلصا ( دنبلا ) ريسانتلا ىف اذك ديئاَد

 | تعطقىا ةابلا هناعفال ىضرلا هلاق ةيردصملا ىلع هبصنف نووئتلا طقسو



ِ 
1 
 ا

0 

000 3 

 هلق سووا ناكمالاودجج و نمهف ءافخالف قل لجعل ريتا واتسإ 12“
 ناتو هناو همو هصك ريكذتلل نيونتلاو رجل ىلع لدن توص ( فا) ا
 عراشملا ىنعمب لعف مسا تايملو اولاق رح كتوه ىذلا لغفلإ ولا وهوا |

 نسكلاب فا ”ىركم رانا لاق ) عجوتا ىنعم هواو فا وحن اليلقالا

 نيوثتلاف نيوذتلا لرتو ردكلاب فاو نيوئتلا كرتو محلا فاو نونتاو

 ىا ءانيلا لصا ىلع رسكلاو فيرعتلا. دصق ىلع هكرتو ريكذتلا دق ىلع

 مذلاو فيفضل ىلع محفلاو نا افلا ىه نيذللانينك اسلا ءاقتلا لصا ىلع

 لقتالف ) ىلاعت هلوق دنع ءارسالا ةروسىف اذك ذاشلا ىف وهو ذنكعابتالل

 دوعسلا ىلا ىلوملا ىلا ةيزعملا ىواتقلا ضعبىف تيأر ( ىدنفا ) ( فاامم

 دنعلا كللام هانعم نواصلاك هكا تاغالا نم هنا دودولا هجر هيلع

 هللا ءامسإ نال المخ ىلاعت هللالَغ هتالطاف هريغ لع قلطيالو َةنرالاَو

 اضيا امهنلاذ نا_حسلاو ناطلسلاك هقالطا ىلع سانلا رقسادقو ةيفيقوت

 حي وارلا ىف نينذؤملا لوقف ليق عرسشلا ةهجنم نذالا اه#ةالطاب دريم

 تارابعىفاك نوعجر. ( برقالاف برقالا ) ًاطخ ناعسابو ناطلساب

 نكيملناف ةجردلا برقب تابصعلا مج برقاعجرب ىا ضئارفلابتك

 دا نا ركواك رمعملا لماعإ تقم :نوعج رب. هلوفف قاؤيلا ترقاف
 برقالال ماع رعضملاليقو ليقام اذه ( كراحسا نيكرشملانم دحاناو )

 هيلا كئاعلا ريعضلا عمو نوحجرب هريخ أدتبم ىناثلا 0 وظف لوألا
 تابصعلا عيج برقا مجرب هانعم سنملا مالنم دافتسملا عجبا ىنعمىفهنال

 هدو ا مك 0

 ظ ضئارفلا ح سشىف ىرانفلا ىلوملا لاق 0 4 توكل :نينخ نكيملناف

 درفم سمفملاو عج انه سسفملانال ليقاع لدع امنا لئاقلا اذهنا ىنظو
 هلن وكي الر مضملانال رظن هيفوريسفتلا رمش وه ىذلاسناميلا امهتسنوكيالف

 اة ار محديالذا رسفم الب قب نا مزلي ىنعي ح رسفم هل نوكيال

 كلذو رعضملا لماعلا هن قلعت ام اقلعتم- نكيمل هنا لوالا نيهجولا رسفم

 ذا هو ريدا قا كاذو ارحا مالك ىف ةقواالا قاثلا ريس طرق
 طارتشا ان الف ولو ) رخآآلا عجب وامهدحا دارفاب امنيب سناحيتلا ءافتا

 ىنعملاذا كلاذا عقابا ىف دم هنفاما نأ عجري ريعصلاو » فيك ىناجتلا و

 جم ظ



 نقال ايماؤنلا قاككر د 0 9 اوس عجب الو ١ ٍْإ

 ا را اذ ناحشالا دال نوك رك هتسأ نا ( راشا.) فرخزلا حف ١

 ةيفاكلا لوق (الصا ) لمأتيلف ديلاب ةراشالا دارملا نوكي ىلاب لمتسا ناو |
 هيضنق أعطق ىنع و ليسا 8 301 - نامزى قى ءأ لَ هنوتبش ل مهو

 ١ تحلو داما هلصاو نع كرم ظفا(ذاتسا )يوي
 تاتكلا يح اص هانعف بحاصلا نعم ةيعلال أاَذلاب : د ا وتاتكلا وه ةيسرافلاب :

 د ادبا هريبغت زوحالو ١ اعلل ادع راص هناف طلغ ةلمملا لادلاب هلامتتساو

 كيج مصير || لإكنءا لضافلا ىلوملا طخ اندجو '

 داتسا هلل ةمع .ةغا ىف لاق:هناف ٌدْعللا 0 هب رفظا ملو تايورشل ضعبق 1

 لاقو مالسلا هيلع مهاربا فحص ريست اتساو) قذاحو رهامو لم ظ ٍ
 ندرمها ربا فص 0 هزمه محق اتسا ةغلا حاتفمف |

 هريغ نعم الو بحاصل نعل 151 لا 5 2 كَ

 0 له املا رعشلا3 ةيكلا هله دح وت الو داكن هدعيرصل 0 .1 1

 ذاتسالان كلذ اوذخا امناو ذاتسالاب هوبطاختنا ىصخنا او مع اذا ةماعلا ٠
 تاس. ةياوف مهبدؤإ نايل هيب تح < ناكامب 3 عناصلا وه ىذلا 8

 ْ سبلو د دتسا نم هقاقتشا نوكيا بجو أي 000 نيس ىف : ١

 ةيعاولك ف
 لاذلاب قا رمما مطب ذاتسالا 0 حرشى ىراقلا نع مييشلا لاقو) 1 ْ

 اولتقن الف ىب ىذاتسا برعلا لوقنم ذوخ آم هل اكو ةلمملا برعم ةهعملا |

 قم حالطصالا ( حالطص | ) ىهتنا ديسلا ىنعم ىلا عجريف رهديس '

 وهذ ىودلانم ردص نا ضيصخفلا اذهو ىوغلألا ريغ ىنعم عع ىوغللا ظفلل| ا

 لاذلاو نيسلا عمت 00 ) ىهتا فورعم كلذ .

 | اذكهو هيقفلا ح الطصا وهف هيقفلا نم ردص ناو ىوحلا حالطصا | '

 ١ ةراعتسا هيف وك ١ ىامالكلانالف لاطا لاَشب رثكا ىا( كءاَس هللالاطا ) ١

 | ىلاهتهلوةهلثمو لوطلا هلتدثا مث ءادتقالاب فصود ماب ءاقبلا بش ةياسك 1
 | عستم ض عملا راعتسم كا (ضي سععءامد وذف)ةدجسلا ةروس هرخآف |

 رهاشلا ءافللا موهفمنم رهظا ىا ( قي نا نم رهط ) رسفلا ف 1 5١

 يمس _تانيفيطما اوت اساسا للا وا

 1 هيج /10 بعت اعذب 2 اللا الو امن ما سادا بهوجم < موسم زور اواجاك ب ورح روج جوج ها 301 لس دج” هييجت هجد نص جهت حنا اا ثم جام سمع مس تمعن حجل نعت و تاباا نصح نجمع مج جم# مم صو مج هوم روع جااوسجم جر دج م مسج جوح جركل يحج د وا



 ] | هللا 1 هب ةصتخ نب ما 00 نع ء«؟ ناك ناو ف ْ

 ااهلمهور 000 هنن ايقملبإل قويا نال ءافلاال هلع هفضل"

 كلذو ءاتلاوه ىذلا د ريعض دعي باطخ فرح ىه فاك هقحتي هنا ظ

 | ةلاح ىلع ق قبن ءاتلاو امهدضو ربك ذتلاو دا رفالا نم هندا ربام ياطيب فاكلا ظ

 اهرسسكو ءانلا فب ركتأر اهكتيأر كنار وحن ادبا ةحوتفم ةدرفم ةدحاو
 هقحلي ىذلا فاكلاف نش يكل اناود) ةيرظفتلا ع [ةلفع و :نكتأر

 عه م اذ ءاتلا ناك ةيلوعفملا ىلع لحل بوصتم مس ا وه لب فرد ذليل ظ

 انكتأ :أر كتأر لاقيف دصقام امهنم دحاو ل ةيلعافلا لع لحما ظ

 راما دع اىسأ قاكلا ٠ نكيملالو هتلعوا ةيرصضب ناكاذا عورعأر ١ ١

 اديزتيأر كلوقكنيلوعفم ىلا ىدعت لعفلان ال با ىعالا نم لحم هل نكمل

| 

 ا

 إ
| 
0 
1 

 كلوق نعم ناكناو اتلاث ناكل ا 2000 لعفام

 ١ ىطاخلا نع ةرابعقاكلا نال عنصام اديز كا ل اديز كتأر

 كونا بجول ةيلوعفم ىلع ايوصنم ناكول قاكلانالو لطاب ىنعم اذهو

 5 ًاراكاغأر لوقتو ءاستلا ىف ةدثتلاو ريك ذنلاو عجباو كت أتلا ةمالع

 م عارف الفلا أ / | ف لاقو ) ميشلان سلا وجيف ذك نك نيو

 1 لابد لاوحا ىلع لدتل اهب ءيِب تاطخ فرخ فاكلاو لعافلاوه

 ةفاضابو نيسلا محمي ( ءوس ضرع ) ىهتنا اههوحن و ريك ذتلاو دارفالا نم

 هريغو ءوسربخ هبلع سقو ةفصلانم الامعتسا مك | ىهو هيلا .ضرالا
 لك أتىا اهنطب فام ضرأت انهن ال اضرا تيمس لصا ضراف ةزمملا
 هنمو ) عاستالان م ةماكلا لصاو مادقالاو رفاوملاب ضرأتت اهنالوا

 الدرا ) ةيناطمرلا قتاؤطلاقاذك تعبنا: اذا 'ةحرفلا تَضْرا مهاوق

 0 5000 ةياور ىلع 0

| 
 ظ ظ ظ

ْ 
ْ 
 ٍإ
| 

 ظ ةلياقملاع 0 ىدعل د ءاب نع 5 ىلع راوس 5 0 ا

 | ى قيدانز ءان نع ضصوع | عين 4 :اف ةقراطيو ةهقدانز ريظنو راوسالا فلإل

 ] راصضغاك ر را وسا 2ع هرو هاجد و قيدرطبو ىف كي ز ءايإ ةلاقملا قيراطيو

 | عجج ىهف ةروسا عج ليقو قمم اهراوس ونناو ةأرملا راوسو ةريصاتا عذج

 ( عجلا ) 0



 تس م حج حمم

 مراسم دموع قيام مدع نأ 1. ةفسدح نان طع فس صج جن

 الا

 هيمي ) عا فذ » رقمي اهي ادم ده

 + فدصس م رسرو هدام دوب

 ع ١ 4
 . أ يم ضع دا ال دحح - ضدهم مم

 : لعفلا بص فرح اهنا نذاف 0 ) اضوع نونو

 بلغي ىضرلالاقو اذا هلصانييفوكلا ضعب لاقو طورسش ةثالث عراضملا .

 ! نيولثلا اهنع ضوعو اهيلا فاضملا ةلخا تفذح ذا هلصا نا ئط ىلع

 رك ذو) ىضاملاب اصتخمناكام دعب ةثالثلاةئمزالا عيل اكلاص هلعجدصقامل

 طرعشل ئحيدقو فرظلاىف ةقيقح ةرصبلا'ةاسحن دنع اذانا مولعلا رف

 ١ اقيلعت كمايق تقو موقا ىا تق تق اذا وحن فرظلا ىنعم طوقسريغنم
 لاخلا ىف قم نءاكمماىف اما ةلوخدوطرعشلاب ءازلحا قيلعت هل زنم كمايقل

 لثم ةلاحمال رظتنم ماوااهرشنم هللاب مصعتسااهءاناو ايندلا ىأراذا و

 لبقتسملا ىلا ىضاملا درت قهف (تروك نسعتلا اذاو ) ةعقاولا تحقؤاذا ) ١
 وح + طرشللو فظل: يحن نيضوكلا دنعو لابقتتسالا ف دقيقح اهنآل |

 ىمتالمحف ةصاصخ كيضت اذاو وح و«ىدنح ئد. نييللا سات انو ١

 ةروسيف ( نوسلبم مهاذاف ) ىلاعت هلوقىفاذا زجشلا نا ىثاوحىفو)

 ١ ةعاجب دنع نآكدز فرظو هيودس دنع ناكم فرظ ىهو ةأجافملل ماعنالا

 افرظ اهنوك ريد :ىلع اهبصنو فرح اهنا ىلا نويفوكلا تهذو) '

 قارقنو (.قارا ):ىهتا انينامزوا زهتماتا ناك هاوس أ اش
 ٠ نيعلا ةكرح نع الدب ءاسلا نوكيف امني عمتج دقو ءاه ةرمهملا لاداب ةغل

 | عاطتسا هلصاف ةزمهلا يسكب عاطسا اماو عاطا نم متنفلا ماطنا هريظنو
 | باطخ فرح فاكلا ماعنالا ةروسىف ( مكتأرا ) ءاطلا عم هلقثل ءاتلاتفذح

 فر ون لد توا ل ومفم هنا لكس صل: لفن وكي ىتح مسا لسيلىا

 قرخا ىعم انبه.تيأرو دانسالا ديك "اتل كطاخملا_ لعافلا ريض هيدك |

 ماهفتسالا لع ناب رابخالا نع ازا رابخالا بيسوه يدا لع نان

 ١ بطاح اءاتنوكتتلعا وا ترعضبا 0 و بلطلا عمال الا نعا زاحت

 : 5 راآلوقت تش * اعلا وربك ذتلاو هع 0 دارف 1 هب دصت أ ماه اطعم

 اهقل لب تاطخل قرح اهنا ىلع فا ميلي نأ ف زودنالو لا مني را اعأرا

 ه.دارااماقاطم نوكيو لوا لوعفم 0 للا توصنم اعسا ناكفاكلا

 نينونب نك قيأر فاكلاو ءانلا رس كب كتأر موغأاك اًعأر كتأر ار لوقت '

 ا هللا فيضاام هنم قفذح قرظ اذا ةبطقلا ىئاواف لاق.دود ةروسفىف
 ا

 4 هت ووصتلب نعيعب؟ هياط ؟ اجلا انا هج هكذا انجب د ورووسج اجب لم نارا 0 لح حاط اور ل0
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 توا د جي جمل اج هج ديهتوا ةحبشما مق صن اسال 17ج ذاق
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 0 س2 1١ وس

 تقلا يجب فحاول ل# كيسا م نع مج ع ع2 / اج د اع مسج هع حمص م عبس م مع اص

 1 ال|ناق قددنلا ف نيتسا الك وا هنا رشالا نم :اههرؤلا نمسا نمو |
 صوصخم دحالاو ) ىتاتسهقلا هرك ذاكدحاو الن ور ةعودحاالثم لاشْنا

 ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق ( قدا ( مع هلاف د>اولا فال نيدالا ا

 روج اولا ىمملاو: لءاقلا ىمم انه. لقا ( نهد قدا: نهلوفو)
 هَنْبلا نهيف مهل قحالج ا وزالا ريغ نافانه ليضفتلا ىعم الذا ندر نوقيقح

 هانرك ذ كلذ. دتعإمل ةعجرلا نم تباول ىتح اضيا كالذىف ءاسذلل حالو

 حوحننم هونبف اذكى لا هجوداام اولاق (جوخا) ناسبلا حور انريسفتف

 ماك لاا و وخر هاص | را هاهو هام نتا لاعّنا هسايقناكن او |

 نوكل اربخ ودي ردضمامنا هبا ىعاو ىلا اوناكام جوحا ىن> اوعارب لاق
 تاقوا جب وحاىف يح اوءارب مل ىا جوحا ةئيرش نيجاتحموهو فوذحم

 ٠ نشفاخالا ( شفخا ) ةغلابلل امناتحم تقولا لعج امئاو:ىلا ند اتحم مهنوك

 ١ شفخالاوهو هوبيس خويشدحا ديحملا دبع ن دنج دبع باطما وا ةثلث ا

 ثيحورغصالا شفخالاوهو دربلا ذيلت ناهلسنب لءندملاوبا ىناثلاو )
 فلاخو ةيفاكلا ةرابع ىف عقو مك روهثملا طسوالاودو شفخالا قلطي

 روهشملا ىا تام ) هوديق رغضالاوا يك 2 كيرا نق سفخالا هب وبكس

 ارسم ريدا ( اهاذ ريدا ) اهدعب ليقو نيتأملا دسعب ةرشاعلا ةننسلا ىف
 ( ىندا ) ىنامركلا فسوب نب دم مامالا ميشلا هركذ مجرب ملو هءاهذىف

 هنربعل ةراتف هوح و ىلع فرصت وهو وثند.اند نم هن الواو نع ةلقنم هفلا

 لع الاب لب اقيفل والا و رقحالا نعةراثو رثك الاب لياقيف رغصالاو لقالا نع

 رخالاب لباقبف لوالا نع ةزاتودعبآلاب لباقيف برقالا نع ةراتو لضفالاو |

111111 1111111117 

 اي لإ كلا 21 هه نشك هل 6هال ا/فشملا طل عج 26 تغمر

 تلع اذا ىنعم هنال فوذحلا طرشادبك اتاذاف تلعدقاذاو لات (اذا) ا

 (نيرظنم اذا اوناكامو ) ىلاعت هللالاةوهيلا فاضملانع اضوعهيف نيوننلاو |!

 مسا وهوذا نم هذ ا ملغنلا بحاصم لاق) را ةروس.ق

 مثناذا راصفنادهبلا مذ م 1 نيد ىأ ىيدح د[ كندا لوعت نيملا 0 1002 ل اضن 1

 ريدقتلا واهدءب لعفراعضا ىلع ليادنا ةظفل ءىعف اهوفذغ ةزملا اولقثتسا
 ع

 ةيدعسلا ىثاوح ىف دوعيبلاو ا ىلوملاةركذ نيرظنم هوبلط ناكاذا اوناكام
 0 لا م
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 / عجل أوعج- مث 1 ةودحلا ل اع اثدح اوءج مه أ ثيذدطاوهو نمل

 | دودم تدل عجب م 5 هنابلوقلاو عيطاقا وةعطقاو عيطقك تنادي | ىلع

 ديدابعك هلدحاوال عمش ليطابا اماو نزولا اذه ىلع 6 مسا تيم هناب

 ليعافا ىلع عسخ الاليعف نال ةنودحأ ىلع لاق انما ىف طيطانعس و

 نالعف ىلعو ةزفقاو زيفقو < ةلعفا ىلعو لبقو لسقوح لعف ىلع عم لب

 00 مدقق دعو ااا ىف 2 ءالعفا لعو نازفقو زيفقوك

 فقارشاو 0 لاعفأ لعو 0 لاعف ىلعو ءادهشو :

 جاحزلا نع ىورملا باوصلا وهاكر اشع ىلا عابرو ثالثو ءانيو (داحا) ْ

 اهبىغتسيل غيصلا هذه ىلا اذكهو نينثاو نينثاو دحاو دحاو نم لدعاما

 ١ اوعنتما اذهلو هيلع نيسالا عوجت لدباماهانعم لديو مسالا راركت نع ٠
 ْ 0 اوعنتم لو ىئثم ءامه نينثالل و داحآ اذه دحاولإ اولوشنا |

 وسكناذ) يلعن هاو ضقو نا لع ءان ىو دحاو لع داحآق اند |

 2 | 0 مكنم لك مح ايل ىا ( عابرو ثلثو ىئثم ءاسنلا نم 1

 فقاطعنتا 00 اعيرا 5 وأ اثلث اثلت وأ نينا نينا ءاش نأ ءاسنلا َنَم

 ١ لاعت هلوقىف ىه كلذكو عج قاطعنا ضعب ىلع دادعالا هذه نضعب

 « هلزم مهفيف ىا ( عابرو ثلثو ىنثم ةكجا ىلوا السر ةكئالملا لعاج)

 | مهلوقف اذهررقت اذا ةحتجا ةعيرا هلنمو ةحنجا ةثلث هلزمو ناحاسنج

 ١ أطخ ةعبرا ةعبراو ةثلث ةثلثو نينثاونينثاو دحاو ادحاو جالا مدق

 دح وما واح لاش واعابر و ثلثوءانثو دا كاكا اًواح لانا باوصلاو

 ١ قتدنن دحاولاعوه (دحا) ضاونلا ةزدف اك ةيرعو تش

 ا

 ب د4 3 د 00 11 ةيوبايار كف 24 22ه 1 1-86

05 11 

 لي 71

 و و حطت

 م جسم ميسا: ءامدع وسمح نجر جموس ومس يس ع ل ال تل لا .

 < مما يه حسنا هدصن_
00 : 2000-6 

 ديدين يعدم كابي فيما اي يهب سميد شان همي دا ويلا يمن مس ل اس تدوس اسم مع سس سس ماا سس يه حتما سف يد مس ايس م مهيب اي را باع تا ياش نيو نا ا ادا هبت تينا نان يميأ

 وي ضي اسمي ساشا ماس نيس دي وسي دن سام سس نحس حدب تراس. ردع تا ماش يا وادا يجنب

 انين شف ا اب ل ا ل يش ع لد ني بس ا

 | ديح و نعم ةهذم ةفص هلا ىلع دحو هلصاو دا رفنالا نع# ةدحولانه

 :اهتكلو درنلا ل واامهالكو نابقلا فالح له ةرته داون تسلل
 أ دحالاموىفاكل والا نعم ءئىجدحالاو ) لوالا فال دترملا ىلع نالدنال
 ١ هللا مودحالا مون ىعمن وكي نا نكم و مايالا نم ىلاعت هللا قلخام لوا هناف'

 | نيالا ىعم ىناثلا دجوا الف مانالا نم هتاقولخم لوا هنوكل هيلا فيضا

 نيدلا لكا مثلا لاق ) تابسانملا ريسفتىفاك دحالا مود. ىناث هنال

 ْ تابثالاف دحاوو و ىنالا ىف دحا لمعتسينإ ل لمعتسنإ لصالا قرابشملا جرش ف

 ( قح ) دب عم 6 قورف )



 7 6 ل

 ١ نىلع طخاذهو ه رخآ يف بتكو 2 0 دوبل + لاطىا نإ للم يم ولا يأ

 ا ثيدحلا سي _غىف مدلل نا كعب لل اهتبعل دميدملا جده تير 5 بلاطوبا

 بلاط ىبامسا ةرهش نم ةاحهلا تلاق لاق ىرسشحزؤلا مزراوخ رف مامالل |

 ءايلاو واولاىلا تفتلي ف ادحاو ائسأ نيعمالا هنع هللاىضر لعج هترركو

 هنع هللا ىطر ىلع ن نع لّقنو ) ريغتال نات الا ل ني ىو مرح

 قراشملا راوناىف اذك بلاطونا نا ىلع هبتك نوما نمعلا بتك هنا

 واولانمةبلقنم هتزمه وديلع دب وقعلا قوكتسل ىذلا بنذلا (مثالا) بلح ىجفمل

 كلذ ىف صملا عبت ةيشاحلا ىف ىتفملا لاق اه مي اا مثيهن اكو

 ةرمهلا هنع كفنتال ةمكلا هذه في رصت ناب هيلع ضررعاو ىرشّززلا

 ىرشءزلاو تلق) برضنم ىواولاو ع بابنم اهئاف ىواولا فالح

 ةزمهلا محفب ( لجا ) ىهتنا ةزمهلا باب ىف ساسالا ىف اهركذ هسفن

 - مملع لجا ردصم لسالا ىف اضيا هيف ةغل 2 ردك و ميلجا نوكتنسو

 لعج ىفىا تايانما ليلعتف لهمتسا رهو هانج ىالجأيو لجأي ارش

 كلذ تينج نا بيس ىا كلجا نم 0 لاق صال ةلع ريغلا هانج ام

 ر2 رج نم ىلعفوهو كلجانم ىا اذك تلعف كارج نم لاس اك هتيسكو

 العف نات لعف ناب هتررجنأ لجان م هتلعف لبق هن اكوعداعد نم ىوعدكا

 لمعتساو لجا ىف ىا هيف عسنا مث هلاببس ناكناب هتلعفام كلعف رج دق
 لاتست هلق دنع مميشلا نا ىثاوحو ليزنتلا راوناىف اذك ليلعت لكف

 ( عما ) ةداملاةروس ( لئاواىف لد ارساىئب ىلعانبتكك الذ لجانم )
 موقلا ىتءاح هانعف عما ظفل عجب ىا عجب عج اهعضبو ا ملا م 9

 ح رفك لعفا ىلع مضلاب وهف مهعججاب م وقلا ىنءاج تلق اذاف ,هعيمج

 فراا لاخداو ريعصلا ىلا هتقاضا كاذ ىلع لديو ديعاو دعو 2

 فاضيالاذكو لاح راملا هيلعلخد.الديك تال عوضوملا عججاو هيلعراجلا
 اماجا اوعجلا ردق نا ةيرذصملا ىلع هبصن ( اعاج-ا ) هدعبام ىلا

 ( ثيداحا ) ةيناثلا ميلا سكب نيعمت هباومكح ردق نا ةيلاخلا ىلعو
 عجج مسا ىض طاقلا لاق وفاشسكلا ىف اك ةثودحا عمج سيل و ثيدحلل عجب مسا
 ا ىلع ىئبم ثيداحالا لابكلا نبا. لاق لطاببل عجج م ءاليطاباكث يدلل
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 يب بيبا

 ففخحو ميقا ىلع لياقكا ا هنأ ىضرلا 0 و تالذك ن 5 وأ

 ليعف هنز وىلعوبا لاق (دملا مثرصقلا هاصا لاقينا عنامالو ةز هلا نذح

 لاَ اذل و ليعيف الو ليعاف:' الو ليعفأ مالكلا ن مسيل هلال عابشالل دملاو

 ا (افن 1 نيهاش زيا ى اهلثم  شفخا لاقو ةيدرعب تسل ةيطعنا

 رصقلاو دملاب ثلا لوا فئنالاو ةعاسلا هذه واامرق ىا انآ سه لاش

 لا اما دمحم ةروسىف (افن لاق اذام) ىلاعت هللالاةرهشا لوألاو

 كتعاس لبق ىتلا ةعاسلا مسا فاشنكلا بحاص لاق و ةعاسلاو نآلاك

 ناوفنعلا لاعب هنمو ناببلا حورب موسوملا انريسفت ىف همامتو اهف تنا ىتلا

 لد. ناوفنعلا نيع و هجولا لوا فنالا نال لوالا عع ناوفثالاو

 تلا نانيزل اس لادوات رك ىلا نات نعي را مب( ناز

 اكتلا نامزب هديقت و هنيعت نكي الا لاشي و ماللاو فلاالاب فرعي و

2 
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 لاقي )ا ) فيرعتلا مال يزئضتل ىو م تملا ْنم ةيلق نا منع قم 0000

 ةرسسح نم هآ 8باياريغب دب ضنم هآ ) لاق نم لاق اكها عجولاو ةياكشلا دنع

 ءازيلا نشك مواولا نوكسوا ةريعا مف هوا هلضاو 86 تابحالا ىلع

 3غ اهترك ذام اذا اهارك ذل هواف هي ىعاشلا لوق هيلعو تلغالا وهو

 لوس ناوهد وأتلاو)هاراصف افلا واولا تبلقف #3 ءاعمو انئيب ضرادعب نمو

 ىلح ىلا ىثاوحىف اذك ةنكاس ءاه هرخآ ةددشملاواولا منو دلابو وأ

 (ادبا) طقف ةحوتفم امتوكنايس قتكا لب ةزمجلا دم مضعب رعت ملو

 ىضاملا قارغتسال لزالا نا لبقتسملا .قارغتسال كو ةدرطلا ن0
 داما دبا لايف اهعجج ىلا ناناضي دق ادج نينامزلا لوط ىف امهلامعتسال و
 ( غلبا ) لبقتسملاو ىضاملا قارغتسالف دمرسلا اما و لازآالا لزا و
 ةقيقللا نم غلبا زاجلا نوك ثحب ىف ناببلا لعفف بفيرسشلا ةكرشلا ل

 هيف لوقا ندا نع ةينيسملا ىثاوحاىف و ةغالبلا نمال ةغلابملا نم غلباو

 ثبهذم ىلع ىيم هلعل باوملاو ةغلابم دشا لاش نا بحت حذا ثحح

 اضيا ىعابرلا نم ليضفتلا ةغيض ءىحم نازو امها نسلاو ليلخلا

 نب ديعس مامالا ع ء لّقن ( بلاطو ) ىهتتا نزولا اذه ىلع

 هبتكا دهع باتك تيأرا لاق هلا ىنأ ديملا دمت 2 هل لضاالا ردص
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 هيفا د سيكا كن ب ؟جججب



 هنا ىلع هنم قول هنالاههج ارا تا قسم و أ

 جارعملاباب ىف نويعلا ناسنا ىفاذك لع فلان زوو ةيلعلا هفرمص عنمن 7 عا
 ريسافتلاىفاك خرات هعساو مالسلا هيلع مهاربا بابقلوهو ( رزآ) |

 تسرزا ليلخ داي هبعك # لاقنم هلوقىفاطرزآ ليلخف يراوتلا بتكو ا

 نبالا فذح رمتلا ةدعاق نال ر زا نيل يلحر ب دقت ىف#تسربك |ليلج هاكر ظن كدا.

 ىلعوبو ) مهدا مهاربا مهلو5و هتزمه فذح برعلا ةدعاق نااكهلثمنم ٠

 ىزارلا نيدلارخثمامالالاق ) ليبقلا اذه نم هلاثماو ارقس نيسحو ) انيس |

 مالسلاهيلعمهاربا دلاو نكيمل رزاناليق هصنامليزنتلا رارسا باتكىف |

 مالسلا مهيلع ءادنالا ايانا اهنم ( هوجو هيلع اومحاو ةعاناكلن |

 موقتنيحكاربىذلا) ىلاعت هل وقاهنم : هوجو هيلع لديو ارافك اوناكام |

 دجاس ىلا دجاس نم هرون لقتهلا هانعم ليق ( ندجاسلاىف كبلقتو ظ

 ملسو هيلع هللا ىلص دم ءايا عبجب نا ىلع ةلاد ةيآآلاف ريرقتلا اذهبو ١
 ناكام مالسلا هيلع مهاربا دلاو ناب عطقلا بح ذئنيحو نيلسم اوناكما

 لوسرلالا (لآ) ءافنلح |ثال اشم ىف ىط 5 رك ذه عكاذامنأنبرفاكلا نم |

 نكي ملواهلابست ناكءاوسراصءالا رئاسو هرصعىف هتلمو هند ىلعوهنم

 هلانم اشيل لهجوباو بهلواف هلا نم سيلف هتلمو هنيد ىلع نكي مل نمو

 لل اماوختو ف ناوقالا 4 اذهو هريسفتىف ىطرقلا هركذ هلهانمالو

 لي ميمتلادعب صيصخم نيفنصملا نديد وهاك هدعب باححصالا ركذفذ

 داشرالا بحاص لاق (حورلاوةكتالملا ليزنت) ىلاعت هلوقىفاك مبظعتلا
 ةبعتلا ودنا رقلل ,هرماهيلا لؤي نيذلا هتصاخ لجرلا لآ )<سةروس لئاواىف

 فيكو نياىفاكرتتلا ىلع لعفمسا هل وكل ىبم (نيما) نيدلا ىف ةقفاوملاوا

 اهلا نك رعقلا ةووربحل ركب دقو فقول نكسي دقو نييك الا ءاقتلال

 ان كك راه ددت رمهلا حف تاغل عبراهيفىزابحلاا لاق سمكلابكرح كرحاذا

 هلوقىفاكءاهقفلا راشخا دملاو ىهننا اهنيكستو نيهجولاىف نونلأ 3 عم

 رصقلاو 6 انيمآ لاق ادبع هللا جربو 4غ ادبا اهبح ىنبلستال براي 6

 هللادازف نيما لك هتنعاذا لحطف ىنع دعابت هلوق ىقاكةغللا لها رامتخا

 تلت ىاداب نيمو ا مها وذ“ نيم بيرت وهو 6# ادعب انس
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 هس ١-1 1١
 هج داع ب دوج صصصماو مصممو سرج حجوا اس صمم يجو يجمع اة كانتا ا جنح د هرمنا ومص وبوسي جس وعجم عرج دوس وجا نجح تاق دكر

 ا ءايلاب يعن روحا ةنالث ره ذك لع نانو 0 ةدنللا ىف مهلوقل
 ١ ءايلا تاوذ ند وأ واولا تاوذ ند ناك ءاودس فئالاب هتف نكت ناو

 0 ءاشلا اود ند ناكامو ىهلمو ع وف واولا تاوذ نمنا اف

 ؤ كنالو اولا 6 ءايلأ تاوذ نم نك امرا امئاوىضتقمو ئىريسم وكف ْ

 روصقللا هرخآآل بق ناكناف) نايهلم و نايزغم وكحنءاي ةنثتلا ىف هواو بلقت
 ْ 0 رك فلالاب هالتك ا اطمو اياطخو ايدو ايدوايحو ايح وحنءاب

 ٠ ناكاذاايح نيب وهني» اقرفسايقلا فالخ ىلع ءايلا هتيتك امناذ لجر مسأ
 واولا تاوذ نمناكءاوس فلالاب هتبتكر يعضلا ىلا روصقملاتفضا نافالعف |

 فلاب تتك اماواناودتسم و اك اءدتسم و هاتفو كاتف و الا كناوؤ ركل
 1 2 فقاضملا 0 هجحز امو 3 لصلاو هيلا مسالا فيضا ان ريضلا نك ا

 ديلكلاف وشما ةلزنك هلبقفلالا تراص دحاو ”ىش ةلزنم هيلا فاضملا ا
 ١ هفلان وكي نا اماولخ الف العف تناكناوراج-و رازاىف فلالا تهبشاف ا
 اعمو ا فلالاب هك وأ نع ةيلقتم يداك لاف ءاب واوا و نع ةيلقنم و

 دغ تولع لوقتف 9 لعفلاىلا هدرت كنالواولا تاوذ نم أ وكلازغ وعدو ٠

 | هنوكل 4عىضم وو# ىضقو #3 ىعس وبر وح و# فلاز هتك اقتسخنا) ْ
 َتَطَق و تيعسو تيمور لوقف لعفلا ىلا هدرت كنال ة«ءايلا تاوذْنم

 أ هجيتك تدحْناو ءايلاب هتبتك فرحا ةثالثنم رك اىلع ناك ناو تيضهو ْ
 ا واولا تاوذ نم ناكاف ءايلا وا واولا تاوذ نم ناكءاوس فئلالاب |
 / ءايلاّت ا وذ نم ناك امو توهلو 94 توعدنم * ىهلاو ع ىداوحف ْ

 ١ ناكام ىرحاامناو تيعرو تيرش نم امهنال ىوساو قرشا وكف
 ١ هتددراذا هواو بلقت كنالءاتلا تاوذنم ناكام ىرحمواولا تاوذ نم

 | هديتك ايو ءاي هرخآ لبق ناك نافتيهلا وتيعدالوقتف ءاي لعفلا ىلا |
 تتكشتةزمه هرخا لبق ناك نافذ هرخايىف نيئايلا عاقجال ةهارك فلالاب ا

 ا
 ا
 ا

ْ 

 | ءايلاب هتبتك ءاينع ةبلقنم كنا ناو 36 توزغوا و6 توعدو دع توتو |

ْ 

 أ
| 

 ظ
| 
1 
 ا
 ا أ
| 

| 
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 ٠ اةمتال ىاولا تاوذ نم ناكناو ءانلاب دتبتك ”ىافو اشو 0 :
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 تجي د صسس همس وساد مح دم < د حوتسوسل هجوما ميج هرج مسوس مجم نسموما»

 000 ا “كم

 أ

 0 او وسسم وو سا يسال

 0 ىزعبامو #7 ف رعاذ ابلع تلي ذاك الاف رباظن ةياثلل نا 7 ةياثلا

 بنكي هنا لبملا رهضالا عملا ءاظلاب بتكي رهظ لكلاقهنا لايكلا نياىلإ

 طلغ لكو أظلاب .بتكي هناف لمغلا ظمالا داضلاب بتنكي ضب لكو داضلاب

 انعجبام اذه ءانلاب بتبكي هناذ باسملا تلغالا ةلملا اطلاب تكي

 ليصفت تُئشناو ) ناكمالا ردقب بيئرتلا ىف ةبسانملا ةيامر عم تاق رفتملانم

 هررحام ىلع لوقنف ءابنالانم كيلعولتت امل عمتساو ءايلاو فلالاب بتكيام

 اع ءايلاوفلالاب تدكءامةفرعم نا ىئوحلا:ئرانالا دعم وبا مامالا

 العفوا امسا نوكت نا نم ول ال ةملكلاو ةدّرفم فلا اهرخآ ةلكلكف

 ناكنافرثك !ىلع وا فرحا ةثالثىلعن وكي نااماخيالف امساتناكناف انرخوا

 لوالاناكنافءاي وأ وا ونع ةبلقنمهفلان وكينااما يالف فرحا ةثالث ىلع

 ةتيتك ام وتفم ناكنآذ اروسكم واام 7 وا احوتفم هلوا نوكيناامايالف

 ناوصعو نأ وفق ةدلتلا َْق لود علا 1 ' اضعلاو اعلا ره ربغال فلالاب

 تاذك و اضعلاب هت ربضاذا هنوصعو لك :هماذا كن وفق لوقتف لعفلاىلا هدراو

 ا 3 الاب بتكي هنا ىلع اوعجا مهنا وحلا اذه نب ه أاحوتفم هلوا ءاحام 0

 بهذفهيفاوفلتخا ىصلاو هك اموعصم ناك ناو ربغال

 ديصلاب هنال واولا تاوذ نم انم# وكل ءايلاب بتكي هنا ىلا نورصبلا

 نوكيال ءايواواو هلواامو ءايوا واو هلواام ةلزنم لزنت هلواىف ةرسكلاو
 * ءابلا,س تكي نا بدو اذهلف ءان ةماال نول :دقو) واو مهلوقالا اواو هما

 رباكاضعبل افعجم بتك هنارلعتن ىب<ن. دج-ا سابعلاى نا نع ىو

 ءايلاب ىصعلاو بتكدقو دربملادبزب نبد# سابعلاوبا هيف رظنف رهاظ ءانبا

 ا مضلانال لاقف واولا تاوذنموهو ءايلاب هتبتك اذا دربملا سابعلاوباهللاقف

 مهوتلا اذهل وززلف درملا سايعلاوا هآألاقف ءايلاتاوذ ن ههنا ,هونهل واىف

 فلالاب هتبتك تئشناو ءايلاب هتبتك ءاب نع ةبلقنم ناكناف ةعقلاموب ىلا
 هيفواولا تناكنا نايدهو نابنف ةنثتلاف لوةتكنال ىدهلاو مل

 أ ةشثلا ىف مهلوةنال اضروحن فلالاب هشكتنا نسحالاناكءايلانم ٌثكاا
 ءايلابهتاتكنيسحدادزا رثك ا هق ءايلاتناكناو نايضص ر نم ل | ناوضر

 - 2 0 -. ب 7 144 ١ هي
 1 سيفاو توحر نم رك ١ اهتردا ىا ءاحولا تيحر مهلوقنال جروخ

 1 هت دج و سل ل ع ب سس ا م ب خو بسم و يس يب ل ب ب يمص عسا

 6 مهلوقل )

 ادد ذه- عد دو



 برعم هللامسال والا هوجو نم قرفلاو فيرعتلا موزل ىفو ةنسل الا ىلع ْ

 مهلوق اورتك مهنا ىربالا بسلا اذهب ناصقتنلا هيف اولخداف اينبم ن 0 ]

 كالذك و بجاوظفللا ىف هللاركذ مننا ثلاثلا) ىذلاانلوق ىف لصاح ريغ أ
 نيذللاوحن بتك و) ىزارلا مامالاءالكى هتنايضفتلا ىف فذملاو طلخا ىف |

 هبتشيالثل ن واو بتكيووذو) فيفالةدحاوواونسوان وس واطو دواد :

 ا لخاذ ةقيقطاىف اذهو ةيواهو هلاك ةريصق 55 ءاهلاب اينورتك ا

 ا ولا هد رم اتش 6 ناف ءاملا و عل عمجا ىف تناكناو لولا فشلا

 كه لسا :
 ءان نيسلا تيل دئام انيدس اهلضا ناك دئاتمناو تنل: 240

 ظ

 هنا دل اوشكهريسفتىف مامالا لاق ( ماغدالا نع اضوع لص هلا لعحو
 ص

 نارودلا 2 ظفللا قامهئاوتسا ْ دحاو مري ىذلا هظفل و نيمالي

 لحال نيم وهفىذلااثل وقاما لصالا ىلع هونتكف ءاعمالا بارعا فرضنم

 ةملكلا ضعينأ مولعم و ةملكلا ضعبك وهف ةلص عمالا ديش ال هال صقان هنأ

 ىنثتال فورا ناذ فورملا ةهباشم نع هتجرخا ةينثتلان ال نيمالب ناذللا

 سابتلالا اذهوهلا هلوقب سبتلال دحاو مالب بتكول هللاانلوقنا ىناثلا )

 وحندحا ومالبالا بتكيال عمبانال عملا نيبو هنبب قرغلل نيمالب ةينثتلا ف
 وحبتكو ) ةيفاشلا خورشفف اذك ناتللا نذللا ىلع لجو افنفك نذلا

 «:يب نك ع

 بابىضامتالوهجم دووشودووعوىوودو<و) وذوهوهدحا وةباتكب
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 ا
 ظ

 ظ
| 
 ظ
0 
 ظ
ْ 
0 
 ةيلقنملاىه ىرخالاو ةيلصا نيواولا ىدخانا كلذ عيل نيواوب ةلعافلا ظ

 ا فال مفرلاةلاحفلاالادعب واو بتكيالاولاةوذ عجج فلاو) لعاف فلانع

 ١ سا.كاللابفد واولابهسرف ىلاب سبتلا ءاياهف واولا تبلقنا مهنا بصنلاةلاح |

 ١ بتنكت لاعفالاف تعقواذا ءاتلكو ) واولاب كلوا ةباتكىاضيا سيلوهف |

 ١ ا تعقواذاوت تكسو تكسوحن ةنك اسواةكرخم”تناكءاوس ةلبوط ةروصب
 ا 0

 | تناكناو ةيراجوحن ةريصق ةروصب تتكت ةكرحم تناكناذ ءاعمالا |[
| 
| 
 ٍإ

 ٍْ سالاذهن كلو تزعو تليضفو م ةابوط ةروصبةييتس هيدا

 ناكناوثتابلا اذهل واق ديلا ةراشالا تقبساكى علا لامعتسالا ىلا هلا

 ! امني قرفاكلذو ةاغبو ةاضقوحت ةريصقلانفالاو ةلبوطلاب بتكتتالسم |

 | ةروصلا فالي ناتكازامهاتلكىإوالاةروصلاىف ءاتلاو فلالاناثيح نم |



 هد ليلا سواق

 ا مزال سابا سيل وهفالاو ملا ثنح نم مجلا'هبشي هنال اذه لوقا
 ا نيتطقنطقنالو ةزمهلاب مدن لك اصو لئاق لثمو ١ مهفاق عجبا ةروص ىف

 ةزمهلا نيد اقرف ةزمملاب ظ ظفلت و ءايلاب ثيح عبامو لياك وك فالح

 لخدىسرافلا ىلعابا نا يح ( اود رص كك ءاملاو واولانم ة كد ولقملا

 1 لكافه ومكسم هيف ء رح كي كب نيد اذاذ بدالا واعلاب نيوسنملا م ددحاو 1

 أ تفتلاذىطخ لاق نم طخ اذه ىلع وا هللاةف تحن نم نيتطقن اطوقنم

 ا ١ قاع زدلتم تار اك وطاح ادق لاقو نضل هبحاتسللا
 نيعىف ناكاذا عجب لكلاق هنا لامكلا نبا مورلا ةمالعىلا ىزعياممو )
 | كلذ نكي ملاذاو امهريغو داوذو شياعك ةزم#كاب هعج أرشنال ءاب هدرفم

 | اقلطم ةرم«لابف لعافلا مسا اماو امهر يغو لئاضفو رئاظنك زمهلاب ارش

 ءايدع#رناو عياب لثمنأ فرعي اذه نم لوقاالوا ءاي ةنعغق ناك ءاوسىا

 ىطويسلا مامالا لاق ) قبساك لئاق لثم فاك ةزمهلاب لب هن ظفلتال هنكل

 عفد] هنالت ال وصفمال طقف تالوصوم ءايلاو نونلاو فاقلاو ءافلا طقنتو

 | راساما ) اهلك اشي فرح مدعل لصفلاال نصولادنع لص امئاو سللا

 | نرقا اذالك ظفلو ) كلذ ف عاف ةلوصوموةلوصفمطقنتف ةمحملا ف ورحلا

 | اودقوا الك ) ىلاعت هلوق وحن ةلوصومبتككي تقولا لك ه.دب را نافاع

 ١ نال ( نسح كدنعام لك ) وحن ةلوصففالاو ( هللااه أافطا بزل اران
 | نهبتلصتااذا ىاو نءاو نا مكح كالذكو نيسح كدنع ىذلا لكهريدقت

 مسالا عقوم اهدعب عشبالام نال ةلوصوم بكينا راتخالاف ايحاماوام

 نكيمللعفلا ناىف اب رب امههبش ليلد, ةلص ام«ءفامزال الث وام اطكلذكو

 عقن ال ةيعسالاذا ةيفرحلا ام ىتماولصي ملو ام امهلاصتا دعبالاامميدحا ىل

 اهعم اهلامعتسا ةلقا نبا لثم تناكناو بكرا بكرتام ىتم و اهدعب

 مالكلا ىنعم ريغتمل اه. ةلصتملام نال ةلوضؤمال ةلوصوم اهك بتكو )
 الثا وحنال عم لعفلل ةبصاتلانا اولصوو ) هانعم تريغ اهيدقململا الو

 لوالاةزكل اودكعي ملو امهتيباقرف موقنال نا تلعو< ةففخل انا فال
 ةئاتسوةئاثلثو ) نفاحاماو نلعفتالاوحئاموالب ةيطرشلانا اولصوو )

 اهف لص ولال عد اهفلا تفذةدث ؛اغلتنا كلذفف ةلعلاو نيلوصوم ناتي

 2 (اضوع )



 هج هم
 مهنال كلذ لوقا نآرقلا ريغىف واولاب تيم مل ةالصلا ظفل هيوتسردنبا لاق.
 ىئثوافيضا اذاالا ةباتك واولابو اظقلواولانع ةلدبم فلاي هناديفاولاق ناو ْ ١
 فلالاب ناتاكر و كتاكرو ناتامحو كتايح اذ كو ناتالصو كتالص تكف ظ

 ناعزف ةمقتلاو :ةفاضالا ناب :نضاوتلا هود: ئار را هللغ خت لكلا ظ
 مهم كلذنا الا ىهتنا ىلصالا ىف زوجي الام 5 غلا ىف زوجي دقو درفملا َن ع ]

 مسر امل قالطالا ىلع 5 امعاكالذ ناكولو قيتيلاك ء ادتقاوا كرتوا ديعلا

 ةزوصّق واولاب ةينالا( كرعأت كتولصا ) ةياكح لاعتلوق ىف كتولصا |

 فلالا ةباتكىف ةيوسلاىلع ةينثتلاو ةفاضالاو دارفالا ةلاخ ةفاضالا

 نمكلاى واولاب ةباتكلا ىف ةيوسلا ىلع اهنا عش نا الا فهلا ريغىف

 واولا :روصىف ةويملاس تك فاشكلا تحاصلوق كنرغبالو افئاتف_عاكأ

 كلذناذ + ىهتنا ةوكؤلاو ةولصلاكلذكو واولاىلا فلالا ليم نم ةلىلع

 ىنازاتفتلا نيدلاو ةلملادعس هنع باجا[كهريغال فعتملا سسر ىلا ةيسنلاب قح

 باحصا نم نامزلا اذهىف نائبلاب هيلاراشينم رك او فيرصتلا حرشىف ٠
 ناحمالادنع نكلو ناهربو ةجحريغنم ”ىشدنع نوف نافرعلا ولضفلا

 لوقنملاو لوقعملا هجو ىلع لوقنف اذه دهم اذاو * ناهيوا لجرلا مركي

 ةركلو هفخلا ابلط ةباتكلاو ظفللا نم تفذج ةلعسللا لوا ىف فلالا نا .

 فذحتامتاو ىرب رم الاةاهيلعالادواهنعاض وعن وكيلءابلا تل وط واهلامعتسا ٠
 هءأدسام لكل واىفاهلامعتسا :زثكل بتكلا لئاوا و روسل احن اوفىف تيتك اذا ا

 راهظا كرتف هللا مساب دبا ةردصملا ةلعسبلاىف مالكلا ريدقتو هيف عرشيو

 كب رومسابأ رقا )ىف فلالاتايثا بجو زرباناف هيلعةرضاملاةلالدالعفلا ١

 نجترلا وحن نسا ءاسالا نم هربع ىلا فيضا ناف ( كبر مساب حبس .

 للعو راهقلامسابو نج-رلا مساب 1 فلالا تابثا بجو راهقلاو
 لامعالا حاتتفا دنعو مالكلاف امهرئاظنو نيظفللا نيتاهرادم َةلَعِب كلذ

 ىنكلا وا ءامسالا مالعا نم نيلعنيب ةفص عقواذا نبانم فلالا فذحيو ) ظ

 لاصتا ةدشل دحاولا مسالا ةلزنمب هلبق مسالا عم هلزنتب نذؤيل باقلالاوا

 نب وثتلا 00 ةلعلا ا هنم ءزلا ةلزنم هلوألحو قوص وملاب ا

 هلاثما و كيلعيك ةبكرملا ءاعمالا نم فذحن اك نامعنب د. ليقف هلبق مسالا نم

 ظ
[ 
 ظ
20100 

 اعمل اللا ةراتل كاتم شلل 1 نام

 الا ايام تال حش ل77

 د هادتت ورع نحاس يهوه حمر عابس نين 2306 د نع



 و 4
 1> ؟1هسم 1 هلت نع عياد سكت« سلال وصب دمج اس ع كنك + ممق» ..  ف هس ه6 طعم 2 ت7 هع

 0 دعو ةفغب رش لئاسر هيفاوقلاو هفيرصت نم أزج طل ع

 لام هللا ء لع كلاب طخ نم لوا نا الوا ( معاذ ) حياقلاو بااثملانم

 ليفرادل و: :قوكلا -ظللاوه ىبرعلا طحلا لصاو مالسلا هيلع سردا

 نيذلانيطاطملا ضعب اهعضو ثيح دهعلا بيرق مامعالاو طاقنلا ثودح

 1 0 ل ا رحسأاو اوعضو

 ءاحمن ةيبرعلا ةقيرط ىلا ىفوكلا طفلا لقننملواهنانهللاب رهاقلا مث هلا

 ةج#لاهاسكو ةلقمنا ةقلرط بذهو طخللا بيرعتىف دازو باوبلا نا

 نآلا موسرملا وهامىلا ىهتنا نا ىلا مثو مث ىصعتسملا توقاي مئانسحو
 3و ةنيبج ةنمر ناك اهكلس ىف مظتنا اذا موسرودعاوق ىبرعلا طغتللو

 ىناقعلا يمعلاطخ ناساال ناطخ ) ءالعلا لاق نكل ةنبحصسم

 ةباععلاب ءادتقاو اكربتو ادبعت هعبتم ةنسهنالف لوالااما ) ضورعلا طخو

 ىعملاةروص ىلع روسلاحتاوفلانمن وقلثم مسراذل وةءارقوؤب اتكما ركلا

 ىاثلااماو) مهفاف مسالا ةروص ىلع نون وفاق بتكي نا سايقلا نأ عم

 ضو رعلا لها نا ىرتالا هطةساام هنعطقس وظفللا هتان اام هيف تبش هنالف

 اي مدعل تافل الات اابثاب محر رئاج-ر رهال لم لعساو نولوشب
 هنا فورح مسرب ظفللاريوصت طخلا لوقن مث اهنودب نازوالا عيطقت

 امىجحتت ىتلا ظافلالااهؤ امسأو اهئاعمأ فورح مس ربالتايعسملا ىهىتلا

 اذكهو ججواعسم و ميج هعمأ دقن ل والا رفع لتق وردت يب : دكت

 لادلا ظفللاو انهذهلاثمو هسفنىف ةقيقح بتارم عبرا دوجولا ىف ؛ئىثللو

 نايل والا و اظفللا ىلع ةلادلاةباتكلاو جراملاا هدوجوو ىئهذلا هلاثم ىلع

 اهريغو ةيبرعلا ةغللاك .نييرخالا فالح مالا فالتخاب نافلتخ ال

 ىرخا ةغاموسر ىلعتءل موسر ساقبالل رمال و هريغوىبرعلا طخلاو

 ظفللا لب ةيرعلا ىلع ساقتال الثم ةيكرلاوا ةيسرافلا ظافلا موس رك

 تقيقح و تعفرو تاع لثف نيلامعتسالا بسحب فلتح ىبرعلا دحاولا

 نيراد تنعالوقىف ةليوطلا ءاستلاب بتكتةييرعلا ظافلا نماه ريغو

 بالا ةىعاذلق اذاام ولا نبت يع تقيقحو نيملاع تعفرو

 هيلع سقف ىنعلاو ةفاضا ىا ظفللا ثيحنم امه داحتا عم ةريصقلاب ا

 0 ا ا

ٍ 
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 ظ

0 



 يا لك و تقول دس د ا ىلا هع فيئاصتلا 5 0

 انعفن و ةماو ةجرو ةمات ديآ ىلاعت هللا هلعج نافع نا ىمعس ميلا

 تحجوط هنقاخ ىلا نعالا

 كثالذنا ترظنف 6# نفلاو ثداوملا ماهس ىئتباصاو #8 نمزلا حاوط ىب

 ا لال مث ) هدوج ىدأب انعذرو الث هدوحو لظب

 ا ةيككزتل هع + فرلخ الب هنول راوش فالخ الا ناو ا فالسالا ةنسنم

 ا سفن الا تازؤذدك نع مهبول ةيفصلو 2 قالخالا فاقص نع مهس وفن

 ة«نيبلا ول صولاب اوديقتال و#نءالابقالطالا نعا وبحح الثلو# قاف الاو

 تصون أمدعل تدفق ع ندمالا دما ىلا نيديلااتلك ركح نم اوداعو

 نت ضل دعي جاونلا ضعب ق تنطقف 386 تن عام دعب تض عا و

 ةبحالا قا رفريغهنم نانيعلا فرذتامىل نكي ملو## نيتممبركلا تاساقمو |

 اجللاو

 نونفلا تاودانم 6 سماع طقتلا ناىدلخ ىق ملا مورلاأ دالب 1

 ا
 تاق رفتملا "نم ةنج ءايدالا نيب ةهكافوالقن ن وكيام نويعلا تاححترو |

 هفحنا ناايدان ةقالخ نم هلافهاقعا نم و ة#قافهفاذ نم ثيح؟ءابس ىداباك

 0 والاب يبالادفلا مودا ةرضلل 6 مالعلا كلملا ءاشنا ## مامتالا دعب

 لامكلا رهظم < عورملا باقتلاو 4 ثدحلا درفلا ره وملاو # عديعتلا |

 0 جس دج م رمل 2 ملا ل رج ل ممل م ل لب جو 2 2-  مسلل جيمصلا صحت _ايسي بصخسا سس جي صيت مسجج يمي جيس يس ص مس

 هز ةرشملا ةصاخا نم هنوكىف بيرالف ع ةرشعلا مامن لبق ىيعبرالا

 اولعج( رعش ) ليقام معو حل ىلعام هيلا ريشبام ريغ هسفن نهدهاوش

 ميركفف ةومناارون ه«رهشي ملنم ناش ةمالعلانا ا ةمالع لوسولا ءانبآل

 | ىدنسو ىخشدلووهايو #8 رضخالا زاراتلا نع فيرشلا ىنغي## مهدوجو

 هللا محد نيمالادح دشلا ىدهملانغالا دلولا:ئدسجف ضوز هل

 رمتلا ةرودلا هذهىف ( ىربكلا هتابآ نم هلعج و) نيمآ هتدم ىف

 بيرقلا ب يجلا تنا كنا مهلا 6ةيدمحلا ةرخآآلا ةأشنلا ىف ىمظعلا هتانبرو

 ىناجاولا ددملاو##ىتابرلان وعلاب تعرسشف 84 بيرغلا كدبع ءاحر قةح

 (لوالابابلا ) باهولاقفوملارسيملاوههنا #8 باوناةءبرا ىلع هتلعجو

 بابلا اذه موسرلاب ىتلعتب هن

 ١٠١ بلا ىلع اونواعتو ىدهلاو دشرلا ليبس اوعبتا نيذلا ةبحسملا دع

 ىدنا اوق 0 ا تالم نم كلاب ا ةالحعم مولعلا نمايستم 0 قا تقفطف ىوقتلاو :

 نيابسدال وا ىا م1

 نب برعين بح

 لأ لسرانانطخك

 دالبلا ىفاوق رفق |
 قرفتلاىف انعراصف !

 لل

 مت

 ب بربس ا مجدا مت تمتد

 م

 هنوصجووسبب نودع

 هبا يان وعل

 ىدأ اوبهذ لاقيف

 ةهويص ىلع 0

 ثدحامم ' اك هنأ رق

 باقنلاو م الاب

 بق نم رسكلاب

 لآ لصيو ءاعألا

 حورملاو . اهتقيقح
 قرمالا يلي ىذلا

 للدم هعور
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 0 هلع اهدرتس ةيشاح ندا وع ةعاربلا نان اهعبص هيش نمحانا

 :# لجو نع مي ركلا هللادماحم ه# ةعاس لك لصت م ااهجست ةيشاغ نيزاو أ
 2 نادبلا ةماج هرحأت عيمج- ىلعأ و 3 كدا هندرغعيجرت ىلواو ا

 لجالا نيمالا ىنلا تاولص 18 نانإلا رباط هب مث بي رطت ىلحاو |:

 فرتغاو 84 هلاعب ةوكشم نم سبتقا نم # هلآو هبعصو ( دمت ) !
 ١ 1 2 5 . ع ٍإ

 دبعلا لوقيف ( دعب و ) لجالا ءاضقناو دمالا ءاهتنا ىلا هلاون ءامأد نم

 ايادغلاو اياشعلا تفنع هللا# الك 2 رجاهملا حصانلا مجبذلا ىعس لقالا |

 ىلا 22 ىرقنا وفنعو 36 ىزعا ناونعيف د تا رحاوهلاو

 - 5 3 ع . -

 تا 0 2 سن مما قوابفق نثدملو 900 مهداوم تادنجمم نك طقتلاو

 006 1 1 ع 5 1
 نارق 2 ىلآ تس قاذ ١ 0 ( صاصتخ | لها ند لماكح

 كرد رتفعاف 7 رجلا 3 ولع 5 ةرطق داع هلان ءافص كولا ف ا

 »+ ةماهفلا نقتملا دشرملاو 25 ةمالعلا مامالا ميشلا وهو #< هلاوح: ناك

 ا

 ةمدخ ىلا قفاسن 2# صاخللا هةيفوت ىلاعت هللا ىئققو ىتح 8 ام رطقم ظ . 0
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